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ĮŽANGA 

Teismas yra viena iš valstybinės valdžios institucijų, kurio funkcinė 

paskirtis – teisingumo vykdymas. Ši funkcija įgyvendinama nagrinėjant 

bylas. Alytaus rajono apylinkės teismas yra pirmoji instancija 

civilinėms, baudžiamosioms, administracinių nusižengimų byloms, 

kurias įstatymai priskiria jo kompetencijai, byloms, susijusioms su 

sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų nustatytais atvejais 

apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.  

Metinės veiklos apžvalgoje didžiausias dėmesys skiriamas 

pagrindinės teismo funkcijos – bylų nagrinėjimo įgyvendinimui. Bylų 

nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas taip pat nemaža dalimi 

priklauso ir nuo tinkamo veiklos planavimo, funkcijų pasidalijimo, 

darbo krūvio pasiskirstymo, teisėjų ir kitų teismo darbuotojų mokymo, 

jų kvalifikacijos kėlimo organizavimo bei teismo materialinio techninio 

aprūpinimo. Šioje apžvalgoje galima rasti nemažai informacijos apie 

teismo veiklą: finansavimą, darbuotojų mokymą, struktūros bei 

personalo pokyčius. 
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMAS 

 5040 civilinių bylų; 

 473 baudžiamosios bylos; 

 570 administracinių 

nusižengimų bylų. 

 

2017 metais teisme išnagrinėta: 

 5008 civilinės bylos; 

 485 baudžiamosios bylos; 

 558 administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų 

bylos; 

 458 prašymai ir teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese;  

 851 prašymų civilinių bylų vykdymo procese;  

 191 prašymai sankcionuoti nutarimą ir prašymai administracinių 

teisės pažeidimų bylų vykdymo procese;  

 921 ikiteisminio tyrimo dokumentas.  

Alytaus rajono apylinkės teismo bendras teisėjų darbo krūvis nagrinėjant 

bylas ir kitus dokumentus 2017 metais siekė 41,44 procento. 

Bendras Lietuvos apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis 2017 metais siekė 

43,34 procento. 

2017 metais teisme gauta: 
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

.

498 civilinės bylos perkeltos iš 2016 metų.

.2017 metais teisme išnagrinėtos 5008 civilinės bylos.

530 civilinių bylų perkelta į 2018 metus.

Iš 5008 civilinių bylų, išnagrinėtų 2017 m.: 

2009 – ginčo teisena;  

618 – ypatingoji teisena; 

460 – supaprastinto proceso tvarka;  

77 – dokumentinio proceso tvarka. 

 

1336

276

1000

50 341 106

išnagrinėta priimant

sprendimą

išnagrinėta priimant

dalinį sprendimą

išnagrinėta priimant

teismo įsakymą

išnagrinėta priimant

preliminarų

sprendimą

nutraukta bylų nutraukta bylų

patvirtinus taikos

sutartį

2017 metais išnagrinėtos civilinės bylos

Apžvelgus 2017 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 1336 bylos 

buvo išnagrinėtos priimant sprendimą; 1000 civilinių bylų – priimant teismo 

įsakymą; 276 bylos – priimant dalinį sprendimą; 50 bylų – priimant 

preliminarų sprendimą. 341 civilinė byla buvo nutraukta, 106 bylos nutrauktos 

patvirtinus taikos sutartį. 

2017 metais Alytaus 

rajono apylinkės teisme 

buvo gauti 29 prašymai 

dėl bankroto bylos 

iškėlimo fiziniam 

asmeniui. 
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

416 441

776
851

2014 M. 2015 M. 2016 M. 2017 M.

Prašymai civilinių bylų vykdymo procese

Apžvelgus paskutinių ketverių metų duomenis, matyti, kad kasmet auga prašymų, pateikiamų 

civilinių bylų vykdymo procese, kiekis. 2014 metais Alytaus rajono apylinkės teisme gauta 416 

prašymų, 2015 metais – 441 prašymas, 2016 metais –776 prašymai, kai 2017 metais gautų 

prašymų skaičius išaugo iki 851. 

Didžiausią gautų civilinių bylų skaičių, 3623 iš 5040, sudaro su prievolių teise susijusios 

bylos. Ypatingos teisenos tvarka nagrinėjamų bylų – 1551; 568 bylų, kylančių iš šeimos 

teisinių santykių; 61 byla, kylanti iš daiktinių teisinių santykių; 19 bylų dėl darbo teisinių 

santykių. 

62%

10%
1%

0%

27%

Civilinių bylų, gautų 2017 metais, paskirstymas pagal 

kategorijas

Su prievolių teise susijusios bylos

Šeimos bylos

Daiktinės teisės bylos

Darbo santykių bylos

Ypatingoji teisena

5377

5100
4995 5040

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad nuo 2014 m. teisme gaunamų civilinių bylų skaičius mažėjo, tačiau 

2017 m. jau pastebimas šio skaičiaus augimas. 2014 m. teisme buvo gautos 5377 civilinės bylos; 

2015 m. – 5100 civilinių bylų; 2016 m. – 4995 civilinės bylos, o 2017 m. – 5040 civilinių bylų. 
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

605

1335

2099

2628

2783

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Elektroninių civilinių bylų skaičiaus augimas

Daugiau nei 55 procentai 2017 metais Alytaus rajono apylinkės teisme gautų 

civilinių bylų, vedamos elektronine forma. Iš 5040 civilinių bylų gautų 2017 

metais, net 2783 buvo inicijuotos, gautų elektroninių dokumentų pagrindu. 

Pastebimas tendencingas elektroninių civilinių bylų skaičiau augimas – 2013 

metais teisme gautos 605 elektroninės civilinės bylos; 2014 metais – 1335; 2015 

metais – 2099; 2016 metais – 2628, o 2017 metais šis skaičius išaugo iki 2783. 

 
2017 metais vidutinė civilinės 

bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 

1.35 mėnesio. Pažymėtina tai, kad 

vidutinė civilinės bylos 

nagrinėjimo teisme trukmė (I 

instancijoje) Lietuvoje – 1.8 

mėnesio. 

Pastebima tendencija, kad 

civilinės bylos teisme 

išnagrinėjamos greičiau. 2016 

metais civilinės bylos nagrinėjimas 

Alytaus rajono apylinkės teisme 

vidutiniškai truko 1.45 mėnesio, o 

2015 metais – 1.49 mėnesio. 

 

Praėjusiais metais 4810 civilinės bylos išnagrinėtos greičiau kaip per šešis 

mėnesius.  

148 civilinių bylų nagrinėjimo laikotarpis tęsėsi nuo šešių iki dvylikos mėnesių.  

47 civilinės bylos buvo nagrinėjamos ilgiau negu metus. 

2017 metais 13 civilinių bylų buvo perduotos teisminei mediacijai.  

7 teisminės mediacijos procesai buvo užbaigti šalims pasirašius taikos sutartis. 
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

.

89 baudžiamosios bylos perkeltos iš 2016 metų.

.2017 metais teisme išnagrinėtos 485 baudžiamosios bylos.

78 baudžiamosios bylos perkeltos į 2018 metus.

33%

15%

1%

11%3%

31%

6%

Baudžiamosios bylos pagal kategorijas

nusikaltimai žmogaus sveikatai

nusikaltimai turtinėms teisėms

nusikaltimai elektroninių duomenų
irinformacinių sistemų saugumui
nusikaltimai, susiję su disponavimu
narkotinėmis medžiagomis
nusikaltimai finansų sistemai

nusikaltimai transporto eismo
saugumui
nusikaltimai viešajai tvarkai

Pagrindinę dalį baudžiamųjų bylų, išnagrinėtų 2017 metais, sudaro bylos dėl 

nusikaltimų žmogaus sveikatai – 140, ir bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų transporto eismo saugumui – 135. 

Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: 65 bylos dėl nusikaltimų ir 

baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, nusikaltimų turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams; 47 bylos dėl nusikaltimų susijusių su disponavimu narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis; 26 bylos dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 13 bylų dėl 

nusikaltimų finansų sistemai ir 4 bylos dėl nusikaltimų elektroninių duomenų ir 

informacinių sistemų saugumui. 

2017 metais vidutinė baudžiamosios 

bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1.9 

mėnesio. Pažymėtina tai, kad vidutinė 

baudžiamosios bylos nagrinėjimo 

teisme trukmė (I instancijoje) 

Lietuvoje – 2.01 mėnesio. 

Palyginus su 2016 metų duomenimis, 

2017 metais vidutinė baudžiamosios bylos 

nagrinėjimo trukmė sumažėjo daugiau nei 

42 procentais. 2016 metais vidutinė 

baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme 

trukmė – 2.8 mėnesio. 
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

201

6

239

0 50 100 150 200 250 300

išnagrinėta priimant nuosprendį

išnagrinėta priimant nutartį

išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos

Iš 2017 metais išnagrinėtų 485 baudžiamųjų bylų, 239 bylos išnagrinėtos priimant 

baudžiamąjį įsakymą; priimant nutartį – 6; priimant nuosprendį – 201. 2017 metais nei 

viena baudžiamoji byla nebuvo nutraukta. Pagal bendrąsias proceso taisykles buvo 

išnagrinėta didžioji dalis bylų – 206; privataus kaltinimo tvarka buvo išnagrinėta 15 

bylų. Bylų, nagrinėjamų supaprastinto proceso tvarka, 2017 metais nebuvo. Iš 489 

nuteistų asmenų, 149 nubausti terminuoto laisvės atėmimo bausme; 144 – skiriant 

piniginę nuobaudą; 105 – apribojant laisvę; 78 – skiriant areštą, o 25 – įpareigojant 

atlikti viešuosius darbus.   

593
560

433
473

2014 M. 2015 M. 2016 M. 2017 M.

Teisme gautos baudžiamosios bylos

Apžvelgus paskutinių ketverių metų duomenis, matyti, kad iki 2017 metų teisme gaunamų 

baudžiamųjų bylų skaičius tendencingai mažėjo, tačiau 2017 metais šių bylų skaičius 

išaugo iki 473. 2014 metais teisme buvo gautos 593 baudžiamosios bylos; 2015 metais – 

560 baudžiamųjų bylų; 2016 metais gautų baudžiamųjų bylų skaičius, lyginant su 2015 

metais, sumažėjo daugiau nei 23 procentais. 
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Praėjusiais metais 449 baudžiamosios bylos išnagrinėtos greičiau kaip per šešis 

mėnesius. 20 baudžiamųjų bylų nagrinėjimo laikotarpis tęsėsi nuo šešių iki dvylikos 

mėnesių. 16 baudžiamųjų bylų buvo nagrinėjamos ilgiau negu metus. 

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

529

708

580

458

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2014 M.

2015 M.

2016 M.

2017 M.

Teisme išnagrinėti teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese

Teisme 2017 m. buvo išnagrinėti 458 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų procese. Šis 

skaičius yra mažiausias per paskutinius ketverius metus. 2016 m. teisme išnagrinėta 580 

teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese; 2015 m. – 708; 2014 m. – 529 

teikimai ir prašymai. 
1
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V Y K D Y M O  A T ID Ė J IM O

Iš viso Patenkinta Atmesta

Iš 458 per 2017 m. išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese, išnagrinėti 157 

teikimai dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Iš jų patenkinta – 66, nepatenkinta – 91. 

2017 m. išnagrinėti 59 skundai dėl komisijos nutarimo, visus juos teismas nutarė atmesti. 

Praėjusiais metais išnagrinėtas 31 teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo, patenkinta – 10, 

nepatenkinta – 21. 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Administracinių teisės pažeidimų/administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga 

.

33 administracinių teisės pažeidimų bylos perkeltos iš 2016 metų.

.2017 metais teisme išnagrinėtos 558 administracinių teisės 
pažeidimų/administracinių nusižengimų bylos.

45 administracinių nusižengimų bylos perkeltos į 2018 metus.

1439
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570
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Teisme gautos administracinių teisės pažeidimų/administracinių 

nusižengimų bylos

Apžvelgus paskutinių ketverių metų duomenis, matyti, kad nuo 2017 sausio 1 d., 

įsigaliojus naujam administracinių nusižengimų kodeksui, ženkliai sumažėjo teisme 

gaunamų administracinių nusižengimų bylų skaičius. 2014 metais teisme buvo gautos 

1439 administracinių teisės pažeidimų bylos; 2015 metais – 1936; 2016 metais – 1763 

administracinių teisės pažeidimų bylos.  

557
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Administracinių teisės pažeidimų/administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė 
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2017 metais vidutinė administracinio teisės pažeidimo/administracinio 

nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 0.59 mėnesio. 

1.3. Administracinių teisės pažeidimų/administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga 

Praėjusiais metais 557 administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų 

bylos išnagrinėtos greičiau kaip per šešis mėnesius.  

1 administracinio teisės pažeidimo/administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo 

laikotarpis tęsėsi nuo šešių iki dvylikos mėnesių.  

2017 metais teisme nei viena administracinio teisės pažeidimo/administracinio 

nusižengimo byla nebuvo nagrinėjama ilgiau nei vienerius metus. 

33%

22%
19%

11%

7%

4% 3% 1%

Gautos administracinių teisės nusižengimų bylos pagal 

kategorijas

Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka
Administraciniai nusižengimai, susiję su viešąja tvarka
Administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu
Administraciniai nusižengimai, susiję su vaikais ir šeima
Administraciniai nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika

Iš 570 administracinių nusižengimų bylų, gautų 2017 metais, didžiąją dalį sudarė 

administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka – 162 bylos. 22 procentus gautų 

bylų sudarė administraciniai nusižengimai, susiję su viešąja tvarka – 106 bylos. 19 

procentų sudarė administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu – 94 

bylos. Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: administraciniai nusižengimai, 

susiję su vaikais ir šeima – 53 bylos; administraciniai nusižengimai, susiję su asmens 

darbo ir socialinėmis teisėmis – 17 bylų; administraciniai nusižengimai, susiję su 

nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais – 14 bylų. 



13 
 

 

 

 

 

  

1.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai 

Paskutiniu metu pastebimas itin ženklus 

nepilnamečių asmenų apklausų 

augimas. Siekiant sumažinti neigiamą 

teisinių procedūrų poveikį 

nepilnamečiui, 2014 metais teismo 

iniciatyva įrengtas vaiko apklausos 

kambarys, kurį pavyko sukurti 

minimaliomis valstybės biudžeto 

lėšomis ir bendromis teismo darbuotojų 

pastangomis. Vaiko apklausos 

kambarys patenkino lūkesčius, pagerėjo 

nepilnamečių asmenų apklausos 

kokybė. Vaikai, įėję į patalpą, kurioje 

jie bus apklausiami, smalsiai tyrinėja 

savanorės Vaidos pasakos motyvais 

išpieštą sieną ir tai jiems padeda 

greičiau atsipalaiduoti, skatina 

bendravimą su psichologu ar teisėju. 

.

2017 metais teisme gautas 921 ikiteisminio tyrimo dokumentas.

.2017 metais, pagal paskirtą specializaciją, ikiteisminio tyrimo teisėjo 
funkcijas atliko teisėja Inga Liubinienė.
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Teisme gauti ikiteisminio tyrimo dokumentai

Apžvelgus paskutinių ketverių metų duomenis, matyti, kad pateikiamų ikiteisminio 

tyrimo dokumentų skaičius tendencingai mažėja. 2014 metais teisme gauti 1248 

ikiteisminio tyrimo dokumentai; 2015 metais – 1176; 2016 metais – 1044; 2017 

metais – 921 ikiteisminio tyrimo dokumentas. 
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

Alytaus rajono apylinkės teismo struktūra sudaroma ir keičiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Teisėjų Tarybos 

nutarimais bei kitais teisės aktais. 

Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininke nuo 2013 metų paskirta Irmutė Kliučinskienė. 
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2017 metais teisme dirbo 14 teisėjų.  
 

2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

Baudžiamąsias ir administracinių 

nusižengimų bylas nagrinėjo teisėjai: 

Jonas Malinauskas, 

Irmutė Kliučinskienė,  

Danguolė Urbanavičienė,  

Asta Jakučiūnienė,  

Vaidutė Stangvilienė,  

Vilma Dapkevičienė,  

Snaigė Juknevičienė. 

 

Civilines bylas nagrinėjo teisėjai:  

Irmutė Kliučinskienė,  

Jonas Čirvinskas,  

Dalia Kvederavičienė,  

Aldona Sakalauskienė,  

Audra Dudzinskienė,  

Agnė Petkevičienė, 

Snaigė Juknevičienė. 

Teisėja Inga Liubinienė atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas. 

Atsižvelgiant į itin išaugusį civilines bylas nagrinėjančių teisėjų darbo krūvį dėl 

didėjančio civilinių bylų skaičiaus bei teisėjos Jūratės Bliznikaitės-Povilanskienės, 

nagrinėjančios civilines bylas, nebuvimo darbe vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu bei 

siekiant išspręsti teisėjų darbo krūvio netolygumo klausimą, teismo pirmininkė 2017 m 

balandžio 27 d. priėmė įsakymą Nr. V-35 „Dėl teisėjos Snaigės Juknevičienės 

specializacijos tam tikrų kategorijų byloms nagrinėti pakeitimo“. Šiuo įsakymu teisėjai 

Snaigei Juknevičienei nuo 2017 m. birželio 1 d. pavesta nagrinėti civilines bylas.  

 

Pažymėtina, kad teismo pirmininkė, siekdama operatyviai spręsti iškilusius klausimus, 

aptarti aktualijas, teismų praktiką, naujoves, darbo krūvio analizę, siekdama skatinti 

teigiamą vidaus kontrolės aplinką įtraukiant teisėjų bendruomenę priimant svarbius 

vidinio administravimo klausimus, sprendimus, rengia kassavaitinius teisėjų 

pasitarimus. 

2017 m. Alytaus rajono apylinkės teisme gautas vienas neprocesinis skundas dėl teisėjo 

veiksmų. Teismo pirmininkė, susipažinusi su skunde nurodytomis aplinkybėmis, baudžiamųjų 

bylų procesiniais dokumentais, nustatė, kad teisėjas, nagrinėdamas pateiktus skundus, 

nepažeidė jam keliamų procesinių reikalavimų. 

 

2017 m. gautas vienas neprocesinis skundas dėl teismo posėdžių sekretorės veiksmų. Atlikto 

tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad teismo posėdžių sekretorė nepažeidė klientų 

aptarnavimo standarte įtvirtintų principų. 



16 
 

 

  

2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. P-26 

teismo kanclere paskirta Vilma Grigaravičienė. 

Teismo kancleris 

Teismo raštinės vedėjas  

Vyriausiasis specialistas – teismo 

finansininkas  

Teismo administracijos sekretorius  

Teisėjo padėjėjai  

(10/10 užimtų etatų)  

Teismo posėdžių sekretoriai  

(14/14 užimtų etatų) 

Ūkio skyriaus vedėjas  

Vyresnysis specialistas 

(informatikas) Vyresnysis 

specialistas (archyvaras) Archyvaras  

Specialistai (3/3 užimtų etatų) 

Sekretorius (3/3 užimtų etatų)  

Vertėjas  

Budėtojai (2/2 užimtų etatų)  

Valytojai (3/3 užimtų etatų)  

Kiemsargis  

Vairuotojas 

2017 metais Alytaus rajono apylinkės 

teisme dirbo 27 valstybės tarnautojai: 

2017 metais teisme dirbo 20 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis: 

2017 metai Alytaus rajono apylinkės 

teisme pasižymėjo didele personalo 

kaita. Šiais metais teisme įsidarbino 8 

nauji darbuotojai, kurie pakeitė savo 

noru iš valstybės tarnybos atleistus ar 

darbo sutartis nutraukusius 

darbuotojus. 
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Mokymai, kuriuose 2017 metais dalyvavo Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjai 

Seminaro pavadinimas  

„Prieglobsčio prašytojų sulaikymo problematika. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės už 

neteisėtą sienos perėjimą“  

Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programa  

Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programa  

Nepilnamečių bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programa  

„Administracinių nusižengimų kodeksas“  

„Tarptautinis bylinėjimasis civiliniuose teisiniuose santykiuose“  „Europos procedūros tarpvalstybinio 

pobūdžio bylose“  

„Teismo ekspertizė“  

Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo   

„Prekyba žmonėmis“  

„Teisėjo emocinė kompetencija ir asmeninis efektyvumas“ „Teisėjo elgesys su teismo proceso dalyviais“   

„Psichologinė parama nukentėjusiesiems ir liudytojams teismo procese“  

„Kritinės situacijos teismo procese: jų psichologija ir valdymas“  „Sprendimų priėmimas“  

„Teismo sprendimų komentavimas pradedantiesiems“  

Teismų vadovų mokymo programa  

„Teismo sprendimų komentavimas pažengusiesiems“ 

Lyderystės mokymai 

„Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai“ 

„Darbo kodekso naujovės“ 

„Jurisdikcija santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų bylose“ 

„Apylinkių ir apygardų teismų atstovų seminaras teismų reformos klausimais“ 

Teismų vadovų mokymai 

Mokymai, kuriuose 2017 metais dalyvavo teismo darbuotojai  
 

Seminaro pavadinimas 

Valstybės tarnautojų įvadinis mokymas.  

„Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai“ 

„Darbo kodekso naujovės“ 

„Darbo santykiai ir personalo administravimas pagal naująjį darbo kodeksą“ 

„Darbo su informacinėmis sistemomis teisme mokymai“ 

„Viešųjų pirkimų procedūros“ 

Dokumentų rengimo mokymai 

„Psichologijos mokymai“ 

„Teismų reforma: kas laukia 2018 metais?“ 

„Lietuvos teismų informacinės sistemos mentorių mokymai“ 

„Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos mokymai“ 

„Kokybės standartų taikymas“ 

Teismų vadovų mokymai 

 

 

 

3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Didžiąją dalį kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuose 2017 metais dalyvavo 

teisėjai ir teismo darbuotojai, organizavo Nacionalinė teismų administracija. 

2017 metais Alytaus rajono apylinkės teisme buvo organizuojami „Darbo su atnaujinta LITEKO 

sistema mokymai“, kuriuose dalyvavo teismų darbuotojai iš 7 aplinkinių teismų. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PASIRUOŠIMAS TEISMŲ REFORMAI 

2017 metais buvo vedami aktyvūs dialogai su prisijungiančių teismų darbuotojais – jie 

buvo įtraukiami į darbinius procesus, susijusius teismų reformos įgyvendinimu, funkcijų 

darbuotojams perskirstymu, pareigybių sąrašo sudarymu, atsakomybių pasiskirstymo ir 

kitais klausimais. Aktyvus betarpiškas bendravimas leido išsiaiškinti vyraujantį 

mikroklimatą kolektyve, lūkesčius bei baimes, susijusias su teismų reforma.  

2017 metais itin didelis dėmesys buvo skiriamas teismų reformos etapų įgyvendinimui. 

Birželio mėnesį buvo aplankyti visi prie Alytaus apylinkės teismo prisijungiantys teismai, 

teismo administracija susipažino su visais tuo metu dirbusiais teismų darbuotojais, 

kuriems tiesiogiai buvo paaiškinti teismų reformos niuansai žmogiškųjų išteklių, finansų 

valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, archyvų veiklos optimizavimo srityse. 

Siekiant užtikrintai valdyti informaciją apie archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą 

bei naikinimą, Kauno regioninio valstybės archyvas pagal mūsų pateiktas užklausas 

pateikė aktualią informaciją apie Druskininkų, Lazdijų, Varėnos bei Prienų teismų 

archyvinių bylų apyrašų derinimą, perduotus nuolat saugomus dokumentus, suderintus 

naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus.  

 

2017 m. rugpjūčio 14 d. buvo priimtas Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 

įsakymas Nr. P-25. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Alytaus apylinkės teismo pareigybių 

sąrašas, kuris įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. 

2017 m. rugpjūčio 10 d. 

buvo priimtas Alytaus 

rajono apylinkės teismo 

pirmininko įsakymas 

Nr. V-56, kuriuo buvo 

patvirtinta Alytaus 

apylinkės teismo 

valdymo struktūra, 

įsigaliojusi nuo 2018 

m. sausio 1 d. 
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2017 m. sausio 3 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-1, teisme atliktas tikslinis planinis 

civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2016 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis užsitęsė ilgiau kaip 

vienerius  metus, patikrinimas, nurodant 

nagrinėjimo trukmės priežastis. 2017 m. vasario 

17 d.  surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-73. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad pagrindinės 

užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastys: bylos 

sustabdymas kol bus išnagrinėta kita civilinė, 

baudžiamoji ar administracinio teisės pažeidimo 

byla bei  bylos sustabdymas kol bus atlikta byloje 

paskirta ekspertizė. Atliekant patikrinimą, 

sąmoningo bylų vilkinimo faktų nenustatyta. 

Vykdant 2017 m. sausio 3 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-2, teisme atliktas tikslinis planinis 

baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis užsitęsė 

ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimas, 

nurodant nagrinėjimo trukmės priežastis. 2017 m. 

vasario 20 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-

75. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad bylų 

nagrinėjimas teisme užsitęsė dėl kaltinamųjų 

paieškų, proceso dalyvių neatvykimo į teismo 

posėdžius, dėl gynėjų užimtumo kitose bylose bei 

ekspertizių atlikimo. Atliekant patikrinimą 

nenustatyta akivaizdžių bylų vilkinimo faktų. 

Vykdant 2017 m. sausio 10 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-3, teisme atliktas tikslinis planinis 

administracinių teisės pažeidimų bylų, kurių 

nagrinėjimas teisme 2016 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis užsitęsė ilgiau nei šešis mėnesius 

patikrinimas bei surašytas patikrinimo aktas Nr. 

V2-60. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 

31 d. duomenimis administracinių teisės 

pažeidimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 

užsitęsė ilgiau nei šešis mėnesius, tikrinant bylas, 

kurios gautos prieš šešis mėnesius, tačiau 

patikrinimo dieną dar neišnagrinėtos, nėra. 

 

5. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 

Alytaus rajono apylinkės teisme periodiškai 

organizuojami tiksliniai planiniai baudžiamųjų ir 

civilinių bylų patikrinimai, kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus bei 

administracinių teisės pažeidimų bylų patikrinimai, 

kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei šeši mėnesiai. 

Vadovaujantis Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. sausio 11 

d. įsakymu Nr. V-4 patvirtintu Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. 

organizacinės veiklos priežiūros planu 2017 metais atlikti patikrinimai:  

Pažymėtina, kad visų veiklos patikrinimų rezultatai ir rekomendacijos yra aptariami 

teisėjų ar kitų teismo darbuotojų susirinkimų metu.  
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2017 m. vasario 6 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-12, teisme atliktas 

tikslinis planinis baudžiamųjų ir civilinių bylų, 

kuriose įvykiai pagal Teismų informacinės 

sistemos LITEKO duomenis įvyko rečiau nei 

kas 6 (šeši) mėnesiai, patikrinimas. 2017 m. 

kovo 31 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-

164. 

Patikrinimo metu nustatytos pagrindinės bylų 

patekimo į tikrintinų bylų sąrašus priežastys: 

sustabdžius bylos nagrinėjimą dėl paskelbtos 

asmens paieškos, susijusių bylų išnagrinėjimo bei 

dėl paskirto termino pareiškėjams susitaikyti ar 

sudaryti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo 

pasekmių, viršijamas 6 mėnesių terminas ir teismo 

iniciatyva įvykiai LITEKO sistemoje nevyksta. 

Pažymėtina tai, kad palyginus Nacionalinės teismų 

administracijos pateiktus 2016 m. balandžio 30 d. 

ir 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, tikrintinų 

bylų, kuriose įvykiai pagal Teismų informacinės 

sistemos LITEKO duomenis įvyko rečiau nei kas 6 

mėnesiai, sumažėjo daugiau nei trečdaliu. 

Vykdant 2017 m. balandžio 4 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-28, teisme atliktas 

tikslinis planinis civilinių bylų paruošimo 

teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir 

nagrinėjimo posėdyje pradžios terminų 

laikymosi patikrinimas. 2017 m. gegužės 12 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-236. 

Patikrinimo metu, peržiūrėjus 20 atsitiktine tvarka 

pasirinktų civilinių bylų, nagrinėtų ginčo teisena, 

nenustatyta ieškinio priėmimo ir pasirengimo 

nagrinėti bylą teisme terminų pažeidimų. 

 

  

Vykdant 2017 m. balandžio 4 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-29, teisme atliktas 

tikslinis planinis baudžiamųjų bylų paruošimo 

teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir 

nagrinėjimo posėdyje pradžios terminų 

laikymosi patikrinimas. 2017 m. balandžio 27 

d. surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-196. 

Patikrinimo metu, peržiūrėjus 20 atsitiktine tvarka 

pasirinktų baudžiamųjų bylų, nustatyta, kad visose 

tikrintose bylose yra laikomasi bylos perdavimo ir 

nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios 

terminų. 

 

 

  

Vykdant 2017 m. rugsėjo 4 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-60, teisme atliktas 

tikslinis planinis administracinių teisės 

pažeidimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 

2017 m. birželio 30 d. duomenimis užsitęsė 

ilgiau nei šešis mėnesius patikrinimas bei 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-374. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2017 m. birželio 

30 d. duomenimis administracinių teisės pažeidimų 

bylų, kurių nagrinėjimas teisme užsitęsė ilgiau nei 

šešis mėnesius, tikrinant bylas, kurios gautos prieš 

šešis mėnesius, tačiau patikrinimo dieną dar 

neišnagrinėtos, nėra. 

Vykdant 2017 m. rugsėjo 4 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-61, teisme atliktas 

tikslinis planinis civilinių bylų, kurių 

nagrinėjimas teisme 2017 m. birželio 30 d. 

duomenimis užsitęsė ilgiau kaip vienerius  

metus, patikrinimas, nurodant nagrinėjimo 

trukmės priežastis. 2017 m. lapkričio 21 d.  

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-470. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad pagrindinės 

užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastys: bylos 

sustabdymas kol bus išnagrinėta kita civilinė, 

baudžiamoji ar administracinio teisės pažeidimo 

byla bei  bylos sustabdymas kol bus atlikta byloje 

paskirta ekspertizė. Atliekant patikrinimą, 

sąmoningo bylų vilkinimo faktų nenustatyta. 

5. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2017 m. rugsėjo 4 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-62, teisme atliktas tikslinis 

planinis baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas 

teisme 2017 m. birželio 30 d. duomenimis 

užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, 

patikrinimas, nurodant nagrinėjimo trukmės 

priežastis. 2017 m. lapkričio 21 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-471. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad bylų 

nagrinėjimas teisme užsitęsė dėl kaltinamųjų 

paieškų, proceso dalyvių neatvykimo į teismo 

posėdžius, dėl gynėjų užimtumo kitose bylose 

bei ekspertizių atlikimo. Atliekant patikrinimą 

nenustatyta akivaizdžių bylų vilkinimo faktų. 

Vykdant 2017 m. rugpjūčio 23 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-58, teisme atliktas 

tikslinis planinis teisėjų tinkamos teismo 

posėdžių vedimo kultūros, oficialios kalbos, 

pagarbos proceso dalyviams ir kitų teisėjų etikos 

kodekso reikalavimų laikymosi nagrinėjant 

civilines, baudžiamąsias ir administracinių 

teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų 

bylas, patikrinimas. 2017 m. lapkričio 2 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-449. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad teisėjai iš esmės 

laikosi teisėjų etikos kodekse nustatytų proceso 

vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2017 m. rugsėjo 5 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-63, teisme atliktas tikslinis 

planinis  teismo posėdžių garso įrašų darymo, 

saugojimo ir įkėlimo į informacinę sistemą 

LITEKO tvarkos patikrinimas. 2017 m. spalio 

30 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-441. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad iš esmės yra 

laikomasi nustatytos teismo posėdžių garso 

įrašų  darymo, saugojimo ir įkėlimo į 

informacinę sistemą LITEKO tvarkos. 

Vykdant 2017 m. rugsėjo 5 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-64, teisme atliktas tikslinis 

planinis  procesinių dokumentų 

suskaitmeninimo, procesinių reikalavimų 

laikymosi, vedant elektronines bylas 

informacinėje sistemoje LITEKO, tvarkos 

patikrinimas. 2017 m. lapkričio 14 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-463. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad iš esmės teisme 

yra laikomasi  procesinių dokumentų 

suskaitmeninimo, vedant elektronines bylas 

informacinėje sistemoje LITEKO, tvarkos 

5. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 

Siekiant tinkamai įgyvendinti vidinio teismo administravimo tikslus, buvo priimti ar 

atnaujinti šie Alytaus rajono apylinkės teismo vidiniai teisės aktai:  

Vidaus tvarkos taisyklės, Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 

aprašas, Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašas, 

Bylų paskirstymo teisėjams taisyklės, Teismo posėdžių garso įrašų darymo tvarkos 

aprašas, Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teisme tvarkos aprašas, Su teismo 

proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į 

apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas 

tvarkos aprašas bei Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas. 
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6. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

2017 m. sausio 13-ąją Alytaus 

rajono apylinkės teismo 

kolektyvas kartu su visa Lietuva 

pagerbė 1991 m. sausio 13-osios 

sovietų agresijos aukų atminimą. 

Ši diena skirta prisiminti, pagerbti 

ir pasimelsti už didvyriškai 

pasiaukojusius žmones, kurie tai 

padarė tam, kad mūsų šalis galėtų 

kvėpuoti laisvai ir nevaržomai, 

taip augdama ir stiprėdama. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

išvakarėse Alytaus rajono apylinkės 

teisme skambėjo Lietuvos himnas, kurį 

švelniais balseliais giedojo Alytaus 

Senamiesčio pradinės mokyklos 

antrokai. Visą šventinę savaitę šios 

mokyklos pradinukų piešiniais tema 

„Aš myliu Tave, Lietuva“ galėjo 

grožėtis teismo darbuotojai ir 

lankytojai. Alytaus rajono apylinkės 

teismo pirmininkė pasveikino 

atvykusius mažuosius svečius su 

švente, kartu diskutavo, ką mums 

visiems reiškia laisvė. 

Alytaus rajono apylinkės teisme ypač didelis dėmesys skiriamas priemonėms, 

užtikrinančioms teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei. 2017 metais buvo 

viršytas organizacinės veiklos priežiūros plane numatytas suorganizuoti visuomenei skirtų 

renginių bei veiklų skaičius, taip pat pranešimų spaudai apie visuomenės susidomėjimą 

sukėlusias bylas bei jose priimamus sprendimus, kitas teismo naujienas bei įvykius 

skaičius. Alytaus rajono apylinkės teismas visuomet atviras mokinių ir studentų vizitams, 

kurie vyksta  švietėjiškais tikslais. 
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6. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

2017 metų balandžio mėnesį Alytaus 

rajono apylinkės teismo darbuotojai jau 

penktąjį kartą prisijungė prie visuotinės 

švarinimosi akcijos „Darom“ – gražino 

Nemuno pakrantę prie Kaniūkų tilto. 

Esame tikri, kad tokios akcijos ir bendri 

darbai yra puiki priemonė ne tik gerinti 

atmosferą ir komunikaciją kolektyve, 

skatinti tarpusavio draugiškumą, 

bendradarbiavimą, bet ir atkreipti dėmesį 

į visuomenei aktualias problemas. 

Beveik tris mėnesius Alytaus rajono apylinkės teisme darbuotojams talkino 

savanorės Aira ir Lijana, panorusios „pasimatuoti“ profesiją per savanorišką 

veiklą. Dar vasario mėnesį Alytaus rajono apylinkės teismas pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centru, vykdančiu 

Lietuvos darbo biržos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą 

Lietuvoje „Atrask save“. 

2017 metų gegužės mėnesį daugiau 

nei 400 teismų sistemos darbuotojų 

subūrė pirmasis istorinis Lietuvos 

teismų sąskrydis, kuriame dalyvavo 

ir Alytaus rajono apylinkės teismo 

kolektyvas. 

Džiaugiamės turėję galimybę ne 

vien smagiai praleisti laiką, bet ir 

pabendrauti su kolegomis iš kitų 

Lietuvos regionų, pasidalinti savo 

mintimis ir idėjomis. 

Per praėjusius metus Alytaus rajono apylinkės teismas išplatino daugiau nei 30 

pranešimų spaudai apie visuomenės susidomėjimą sukėlusias bylas, jose priimtus 

sprendimus bei kitas teismų sistemos naujienas. 
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6. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

2017 m. spalio 30 d. teismo 

pirmininkė I. Kliučinskienė dalyvavo 

Dzūkijos TV laidoje „Pozicija“, 

kurioje su laidos svečiais: mediatore 

ir psichologinės tarnybos specialiste 

diskutavo apie tai, kaip jaučiasi 

vaikas tėvų skyrybų procese, apie 

galimas pagalbos formas tėvams ir 

vaikams, šeimos ginčus teismuose. 

Alytaus rajono apylinkės teismas atviras mokinių bei studentų vizitams. 

"Apsilankymas teisme paliko didžiausią dienos įspūdį, susipažinome ne tik su teismų 

sistema, bet sužinojome ir daug įdomių istorijų, iš arti pamatėme, kaip atrodo teisėjo 

darbas. Labiausiai nustebino mus priėmusių teismo darbuotojų, tarp jų ir teismo 

pirmininkės, šiltas ir nuotaikingas bendravimas su mokiniais, daugeliui mokinių sugriovė 

iš anksto susidarytą nuomonę apie stereotipus valdžios institucijose", - mintimis dalijosi 

Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos mokinys Matas. 

2017 m. rugsėjo 27 d., Tarptautinės 

pagyvenusių žmonių dienos išvakarėse, 

Alytaus rajono apylinkės teismo 

pirmininkė Irmutė Kliučinskienė, 

teismo pirmininko pavaduotoja 

Danguolė Urbanavičienė ir teisėja 

Aldona Sakalauskienė pakvietė Alytaus 

senjorus susitikimui – diskusijai. 

Teismas, bendradarbiaudamas su 

Alytaus Jurgio Kunčino viešąja 

biblioteka, prisijungė prie pirmą kartą 

šalies viešosiose bibliotekose 

organizuojamo teisinių paskaitų ciklo 

„Teisėjas bibliotekoje: teisės ABC 

senjorams”. 
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6. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

Gruodžio 15 d. Lietuvos teismų diena 

paminėta visuose šalies teismuose. 

Alytaus rajono apylinkės teismo 

kolektyvas ankstyvą rytą pradėjo 

Alytaus Šv. Angelų bažnyčioje, kur 

buvo aukojamos Šv. Mišios už teismų 

sistemos žmones. Profesinę dieną 

Alytaus rajono apylinkės teisme 

atidaryta mažoji fotografijų galerija, 

kurioje pagerbti dirbę teisėjai, teismų 

pirmininkai. 

2017 m. spalio mėnesį Alytaus rajono 

apylinkės teisme buvo organizuojama 

Nemokamų teisinių konsultacijų diena, 

skirta paminėti Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 25 metų sukaktį bei 

Europos teisės dieną. 

Gruodžio 15 d., minint Lietuvos teismų dieną bei palydint besibaigiančius metus, Alytaus 

rajono apylinkės teismo, Varėnos rajono apylinkės teismo, Lazdijų rajono apylinkės 

teismo, Druskininkų miesto apylinkės teismo ir Prienų rajono apylinkės teismo kolektyvai 

susirinko į šiltą susipažinimo vakarą. Teismų vadovai padėkojo darbuotojams už 

kantrybę, pastangas ir rezultatus, prisidedant prie teismų sistemos tobulinimo, įteikdami 

jiems padėkas už nepriekaištingą pareigų atlikimą. Džiaugiamės, kad Alytaus apylinkės 

teismo bendruomenė pasipildė naujais nariais ir į 2018 metus įžengėme dar vieningesni. 

Pasitikdamas Pasaulinę gyvūnų globos dieną 

Alytaus rajono apylinkės teismo kolektyvas skyrė 

dėmesį neseniai į gyvūnų prieglaudą patekusiam, 

šeimininkų paliktam, išsekusiam prancūzų 

buldogui Admirolui Rolui. Ši istorija greitai 

paplito teismų koridoriais ir buvo išgirsta 

neabejingų beglobiams keturkojams. 
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Išlaidos Suma (Eur) 

Darbo užmokesčiui 764 732,00 

Socialiniam draudimui 234 154,00 

Ryšiams 32 617,00 

Transporto išlaidoms 2 881,85 

Spaudiniams 1 216,98 

Prekėms ir paslaugoms 12 720,00 

Komandiruotėms 893,94 

Mokymams 822,17 

Komunalinėms paslaugoms 21 866,00 

Kitoms išlaidoms 9 666,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

7. TEISMO FINANSAVIMAS 

2017 metais Alytaus rajono apylinkės teismui skirti asignavimai sudarė 1 081 569,94 Eur. 

Didžioji biudžeto dalis panaudota darbuotojų darbo užmokesčiui. (žr. lentelėje) 

959514

1022209

1081569,94

2015 M. 2016 M. 2017 M.

Teismo finansavimas (Eur)

Palyginus su 2016 m., 2017 m. teismas gavo 59 360,94 Eur didesnį finansavimą. 2016 

metais teismo gauti asignavimai sudarė 1 022 209,00 Eur, 2015 metais – 959 514,00 Eur. 

2017 metais gruodžio 31 d. teismas turėjo 3 812,45 Eur 

kreditinį įsiskolinimą ūkio išlaidoms (už gruodžio mėnesio 

komunalinius patarnavimus ir pašto išlaidas). 

Pažymėtina tai, kad 2017 metus Alytaus rajono apylinkės 

teismas užbaigė neturėdamas finansinių įsiskolinimų 

darbuotojų darbo užmokesčiui.  
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