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ĮŽANGA 

Teismas yra viena iš valstybinės valdžios institucijų, kurio funkcinė 

paskirtis – teisingumo vykdymas. Ši funkcija įgyvendinama nagrinėjant 

bylas. Alytaus 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. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu, 

Druskininkų miesto apylinkės, Lazdijų rajono apylinkės, Prienų rajono 

apylinkės ir Varėnos rajono apylinkės teismai nuo 2018 m. sausio 1 d. 

reorganizavimo būdu buvo prijungti prie Alytaus rajono apylinkės teismo, 

paliekant bendrą teismo pavadinimą – Alytaus apylinkės teismas. Teismų 

reforma įtakojo didžiuosius 2018 m. teismo veiklos iššūkius – sklandaus ir 

nenutrūkstamo teismo darbo bei dokumentų judėjimo užtikrinimą, teismo 

personalo funkcijų pokyčius, teismui skirtų biudžeto asignavimų efektyvų 

panaudojimą. 

Metinės veiklos apžvalgoje didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinės 

teismo funkcijos – bylų nagrinėjimo įgyvendinimui. Galime pasidžiaugti, 

kad teismų reformos iššūkiai neužkirto kelio sparčiam bylų nagrinėjimui – 

maždaug 97 procentai visų 2018 m. teisme išnagrinėtų bylų buvo 

išnagrinėtos greičiau nei per šešis mėnesius.  Bylų nagrinėjimo kokybė bei 

proceso operatyvumas 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 taip pat galima 

rasti informaciją apie biudžeto asignavimų panaudojimą, darbuotojų 

mokymą, struktūros bei personalo pokyčius. 
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMAS 

• 8462 civilinės bylos; 

• 1177 baudžiamosios bylos; 

• 1319 administracinių nusižengimų bylų. 

 

2018 metais teisme išnagrinėta: 

• 8731 civilinė byla; 

• 1169 baudžiamosios bylos; 

• 1337 administracinių nusižengimų bylos; 

• 618 prašymų ir teikimų baudžiamųjų bylų vykdymo procese; 

• 508 prašymai civilinių bylų vykdymo procese; 

• 87 prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese; 

• 2161 ikiteisminio tyrimo dokumentas. 

2018 m. Alytaus apylinkės teismo bendras teisėjų darbo krūvis, nagrinėjant 

bylas ir kitus dokumentus, siekė 34,2 procento. 

Bendras Lietuvos apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis 2018 m. siekė 39,83 

procento. 

2018 metais teisme gauta: 

87
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Administracinių nusižengimų bylos

Ikiteisminio tyrimo dokumentai
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

.

1137 civilinės bylos perkeltos iš 2017 metų.

.2018 metais teisme išnagrinėta 8731 civilinė byla.

868 civilinės bylos perkeltos į 2019 metus.

Iš 8731 civilinės bylos, išnagrinėtos 2018 m.: 

3344 – ginčo teisena;  

1311 – ypatingoji teisena; 

831 – supaprastinto proceso tvarka;  

177 – dokumentinio proceso tvarka. 

 

 

2018 m. Alytaus apylinkės 

teisme buvo gauti 27 

prašymai dėl bankroto bylos 

iškėlimo fiziniam asmeniui. 

 

4209; 50%

1124; 13%

808; 10%

1269; 15%

1052; 12%

Alytaus rūmai Druskininkų rūmai

Lazdijų rūmai Prienų rūmai

Varėnos rūmai

Apžvelgus 2018 m. teisme gautų civilinių bylų pasiskirstymą pagal teismo 

rūmus, matyti, kad pusė visų teisme gautų bylų – 4209 civilinės bylos, yra 

gautos Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose gauta 15 % visų teisme gautų 

civilinių bylų – 1269 bylos; Druskininkų rūmuose – 1124 civilinės bylos; 

Varėnos rūmuose – 1052; Lazdijų rūmuose – 808 civilinės bylos, kurios sudaro 

10 % visų teisme gautų civilinių bylų. 

2018 metais vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo Alytaus apylinkės teisme 

trukmė – 1.42 mėnesio.  

Pažymėtina tai, kad vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I 

instancijoje) Lietuvoje – 1.91 mėnesio. 
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

34%

12%
2%0%

52%

Išnagrinėtų civilinių bylų paskirstymas pagal kategorijas

Su prievolių teise susijusios bylos
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Ypatingoji teisena
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Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė 

Apžvelgus 2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 8340 civilinių 

bylų nagrinėjimas teisme truko iki šešių mėnesių, 303 bylos buvo nagrinėjamos nuo 

šešių iki dvylikos mėnesių, o 88 civilinės bylos buvo išnagrinėtos per daugiau nei 

vienerius metus. 

Didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų skaičių sudaro ypatingosios teisenos tvarka 

nagrinėjamos bylos – 4739, 3123 bylų, susijusių su prievolių teise, 1092 bylos, kylančios 

iš šeimos teisinių santykių; 207 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių; 17 bylų dėl 

darbo teisinių santykių. 

 

2018 m. Alytaus apylinkės teisme 203 civilinės bylos buvo nutrauktos šalims 

sudarius taikos sutartis. 

2018 metais 13 civilinių bylų buvo perduotos teisminei mediacijai.  
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išnagrinėta priimant

sprendimą

išnagrinėta priimant
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išnagrinėta priimant
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išnagrinėta priimant
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sprendimą

nutraukta bylų nutraukta bylų

patvirtinus taikos

sutartį

Išnagrinėtos civilinės bylos

Apžvelgus 2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 2226 bylos 

buvo išnagrinėtos priimant sprendimą; 2252 civilinės bylos – priimant teismo 

įsakymą; 441 bylos – priimant dalinį sprendimą; 135 bylos – priimant 

preliminarų sprendimą. 576 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 203 bylos – 

nutrauktos patvirtinus taikos sutartį. 

1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

3279

5452

Elektroninių civilinių bylų skaičius

Ne elektronine forma vedamos bylos Elektroninės bylos

Daugiau nei 62 % visų 

2018 m. Alytaus apylinkės 

teisme gautų civilinių 

bylų, vedamos elektronine 

forma. Iš 8731 teisme 

gautos civilinės bylos – 

5452 buvo inicijuotos 

gautų elektroninių 

dokumentų pagrindu.  

2018 m. Alytaus apylinkės teisme gauti 508 prašymai civilinių bylų vykdymo 

procese. 

Per 2018 m. teismas išdavė 2770 vykdomųjų dokumentų civilinėse bylose. 
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

.

157 baudžiamosios bylos perkeltos iš 2017 metų.

.2018 metais teisme išnagrinėtos 1172 baudžiamosios bylos.

162 baudžiamosios bylos perkeltos į 2019 metus.

481

3

642

13

0 100 200 300 400 500 600 700

išnagrinėta priimant nuosprendį

išnagrinėta priimant nutartį

išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą

nutraukta

Išnagrinėtos baudžiamosios bylosIš 2018 metais 

išnagrinėtų 1172 

baudžiamųjų bylų, 642 

bylos išnagrinėtos 

priimant baudžiamąjį 

įsakymą; priimant nutartį 

– 3; priimant nuosprendį 

– 481; 13 baudžiamųjų 

bylų buvo nutrauktos. 

514; 44%

95; 8%

167; 14%

257; 22%

144; 12%

Teisme gautos baudžiamosios bylos

Alytaus rūmai

Druskininkų rūmai

Lazdijų rūmai

Prienų rūmai

Varėnos rūmai

Apžvelgus 2018 m. teisme gautų 

baudžiamųjų bylų pasiskirstymą 

pagal teismo rūmus, matyti, kad 

beveik pusė visų teisme gautų bylų 

– 514 baudžiamųjų bylų, yra 

gautos Alytaus rūmuose. Prienų 

rūmuose gauta 22 % visų teisme 

gautų baudžiamųjų bylų – 257 

bylos; Lazdijų rūmuose – 167 

bylos; Varėnos rūmuose – 144 

bylos; Druskininkų rūmuose – 95 

baudžiamosios bylos, kurios 

sudaro 8 % visų teisme gautų 

baudžiamųjų bylų. 
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41%
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29%
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Baudžiamosios bylos pagal kategorijas

nusikaltimai žmogaus sveikatai

nusikaltimai turtinėms teisėms

nusikaltimai, susiję su dokumentų klastojimu

nusikaltimai, susiję su disponavimu narkotinėmis medžiagomis

nusikaltimai dėl disponavimo ginklais

nusikaltimai transporto eismo saugumui

nusikaltimai viešajai tvarkai

 Pagrindinę dalį 2018 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, kaip ir praėjusiais metais, sudaro bylos 

dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai – 447, bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų 

transporto eismo saugumui – 312, ir bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų 

nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams – 157. Kitų kategorijų bylų skaičius 

ženkliai mažesnis: 62 bylos dėl nusikaltimų susijusių su disponavimu narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis; 41 byla dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 40 bylų dėl dokumentų 

ar matavimo priemonių klastojimo, 21 byla dėl disponavimu ginklais ir t.t. 

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

2018 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1.75 mėnesio.

Palyginus su 2017 metų duomenimis, vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė Alytaus apylinkės 
teisme sumažėjo 0.15 mėnesio. 2017 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1.9 

mėnesio.

2018 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje – 2.5 
mėnesio.

Praėjusiais metais 1095 

baudžiamosios bylos 

išnagrinėtos greičiau kaip 

per šešis mėnesius. 58 

baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo laikotarpis 

tęsėsi nuo šešių iki 

dvylikos mėnesių. 19 

baudžiamųjų bylų buvo 

nagrinėjamos ilgiau negu 

metus. 
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

2018 m. 1095 asmenys buvo pripažinti 

kaltais padarius nusikaltimus, 

numatytus Lietuvos Respublikos 

baudžiamajame kodekse.  

Iš minėtų 1095 asmenų, 294 buvo 

skirtos laisvės apribojimo bausmės, 

252 asmenims – baudos, 228 asmenys 

nubausti terminuoto laisvės atėmimo 

bausmėmis, 217 – areštu, o 133 

asmenys – viešaisiais darbais. 

2018 m. buvo nuteisti 26 nepilnamečiai 

asmenys. 
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Skundai dėl komisijos nutarimo Teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo

Iš viso Patenkinta Atmesta

Teisme 2018 m. buvo išnagrinėta 617 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese.  

 

Iš visų išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese, išnagrinėti 74 teikimai 

dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Iš jų patenkinta – 13, nepatenkinta – 60.  

 

2018 m. išnagrinėti 39 skundai dėl komisijos nutarimo, visus juos teismas nutarė atmesti.  

 

Praėjusiais metais išnagrinėti 59 teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, 

patenkinta – 22, nepatenkinta – 37. 
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.

92 administracinių teisės pažeidimų bylos perkeltos iš 2017 metų.

.2018 metais teisme išnagrinėtos 1337 administracinių nusižengimų bylos.

74 administracinių nusižengimų bylos perkeltos į 2019 metus.

561
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Teisme gautų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymas 

pagal rūmus

Apžvelgus 2018 m. teisme gautų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymą pagal 

teismo rūmus, matyti, kad beveik pusė visų teisme gautų bylų – 561 administracinio 

nusižengimo byla, yra gauta Alytaus rūmuose. Druskininkų rūmuose gautos 247 

administracinių nusižengimų bylos; Varėnos rūmuose – 231 byla; Prienų rūmuose – 

147 bylos; Lazdijų rūmuose – 133 administracinių nusižengimų bylos. 

2018 m. vidutinė administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme 

trukmė – 0.70 mėnesio. 

1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga 

2018 m. administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 1304 asmenys. 

2018 m. 1035 asmenys buvo nubausti skiriant baudą; 316 asmenų – daiktų ir 

pajamų konfiskavimą; 67 – specialiosios teisės atėmimą; 60 – įspėjimą; 8 – 

turtinio nuostolio atlyginimą. 
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1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga 
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Administracinių nusižengimų bylų 

nagrinėjimo trukmė 

Praėjusiais metais daugiau 

nei 99 % visų teisme 

išnagrinėtų administracinių 

nusižengimų bylų (1329 bylos) 

buvo išnagrinėtos greičiau nei 

per šešis mėnesius. 

 

7 administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimo 

laikotarpis tęsėsi nuo 6 iki 12 

mėnesių. 

 

1 administracinio 

nusižengimo bylos 

nagrinėjimas teisme truko 

ilgiau nei 12 mėnesių. 

Iš 1337 administracinių nusižengimų bylų, išnagrinėtų 2018 metais, didžiąją dalį sudarė 

administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka – 301 byla. Beveik 22 % 

išnagrinėtų bylų (290 bylų) sudarė nusižengimai, susiję su viešąja tvarka. 21 % bylų 

sudarė administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu – 284 bylos. 19 % 

visų teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų – nusižengimai, susiję su 

prekyba, finansų sistema ir statistika. 

Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: administraciniai nusižengimai, susiję su 

asmens darbo ir socialinėmis teisėmis – 49 bylos; administraciniai nusižengimai, susiję su 

vaikais ir šeima – 36 bylos; administraciniai nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis 

teisėmis ir turtiniais interesais – 354 bylos ir t.t. 
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1.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai 

2018 m. Alytaus apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko: 

teisėja Vaidutė Stangvilienė – Alytaus rūmuose; 

teisėjas Antanas Šeštokas – Druskininkų rūmuose; 

teisėja Irma Blekaitienė – Lazdijų rūmuose; 

teisėja Vaida Baumilė – Prienų rūmuose; 

teisėja Loreta Janiulytė – Varėnos rūmuose. 

.
2018 metais teisme išnagrinėtas 2161 ikiteisminio tyrimo dokumentas.

2161

1911

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200

2018 m.

2017 m.

Teisme gauti ikiteisminio tyrimo 

dokumentai

56%

6%

15%

12%

11%

Teisme išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų 

pasiskirstymas pagal teismo rūmus

Alytaus rūmai

Druskininkų

rūmai

Lazdijų rūmai

Prienų rūmai

Varėnos rūmai

Iš 2161 per 2018 m. 

išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo 

dokumentų: 

 

1220 – Alytaus rūmuose; 

316 – Lazdijų rūmuose; 

251 – Prienų rūmuose; 

242 – Varėnos rūmuose; 

132 – Druskininkų rūmuose. 

 

2018 m. pastebėtas teisme 

gaunamų ikiteisminio tyrimo 

dokumentų skaičiaus augimas. 

Apžvelgus pateiktus duomenis, 

matyti, kad 2017 m. Alytaus rajono 

apylinkės, Druskininkų miesto 

apylinkės, Lazdijų rajono 

apylinkės, Prienų rajono apylinkės 

ir Varėnos rajono apylinkės 

teismuose buvo gauti 1911 

ikiteisminio tyrimo dokumentų, o 

2018 m. – 2161 dokumentas. 
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

2018 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos 

Prezidento dekretu Nr. 1K-1338 Alytaus 

apylinkės teismo pirmininke paskirta 

Irmutė Kliučinskienė. I. Kliučinskienė 

Alytaus apylinkės teismo vadovo 

pareigoms paskirta antrajai kadencijai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu, Druskininkų 

miesto apylinkės, Lazdijų rajono apylinkės, Prienų rajono apylinkės ir Varėnos 

rajono apylinkės teismai reorganizavimo būdu buvo prijungti prie Alytaus rajono 

apylinkės teismo, paliekant bendrą teismo pavadinimą – Alytaus apylinkės teismas. 

 

2018 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos 

Prezidento dekretu Nr. 1K-1339 Agnė 

Petkevičienė paskirta Alytaus apylinkės 

teismo pirmininko pavaduotoja.  
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

Alytaus apylinkės teismo administracijai 

vadovauja teismo kanclerė Vilma Grigaravičienė. 

Alytaus apylinkės teismo struktūra sudaroma ir 
keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų 
įstatymu, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, 
Teisėjų Tarybos nutarimais bei kitais teisės aktais.

2018 m. sausio 1 d. duomenimis,  Alytaus apylinkės 
teisme buvo patvirtinti:

30 teisėjų etatų;

73 valstybės tarnautojų etatai;

51 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.

Per 2018 metus teisme nebuvo gauta neprocesinių skundų dėl teisėjų ar teismo 

personalo veiksmų.  

Alytaus apylinkės teismas praėjusius metus palydėjo atsisveikinimo nuotaikomis – 2018 m. 

gruodžio 31 d. teismo kolektyvas į užtarnautą pensiją išlydėjo ilgametį teisėją Joną Čirvinską, kuris 

šiame teisme išdirbo dvidešimt šešerius metus. 

Vadovaujantis Alytaus apylinkės 

teismo asmenų aptarnavimo kokybės 

monitoringo tvarkos aprašu, 2018 m. 

Alytaus apylinkės teismo rūmuose 

buvo atliktas aptarnavimo teisme 

vertinimas, kurio metu teisme apsilankę 

asmenys savo nuomonę išreiškė 

atsakydami į anoniminės anketos 

klausimus. 

Apibendrinus gautus rezultatus, 

nustatytas bendras aptarnavimo teisme 

lygis – 4,6 (penkiabalėje sistemoje). 

Alytaus rūmuose – 4,7; Druskininkų 

rūmuose – 4,6; Lazdijų rūmuose – 4,7; 

Prienų rūmuose – 4,5; Varėnos 

rūmuose – 4,5. 

 

4,7

4,6

4,7

4,5 4,5

4,6

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

19%

81%

Teismo personalas

Vyrai

Moterys

Didžiąją dalį Alytaus apylinkės teisme 

dirbančių asmenų sudarė moterys – net 

81%. 2018 m. teisme dirbo 28 vyrai. 

14
4 3 4 4

32

8 6
10 9

18

5

13

5 7

64

17

22
19 20

Alytaus rūmai Druskininkų rūmai Lazdijų rūmai Prienų rūmai Varėnos rūmai

Teisėjai Valstybės tarnautojai Dirbantys pagal darbo sutartį Viso

Apžvelgus pateiktus duomenis, matyti, kad Alytaus rūmuose 2018 m. dirbo didžiausias 

skaičius darbuotojų lyginant su kitais teismo rūmais – 14 teisėjų, 32 valstybės 

tarnautojai ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Druskininkų rūmuose 

dirbo 4 teisėjai, 8 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Lazdijų rūmuose dirbo 3 teisėjai, 6 valstybės tarnautojai ir 13 darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis. Prienų rūmuose dirbo 4 teisėjai, 10 valstybės tarnautojų ir 5 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Varėnos rūmuose – 4 teisėjai, 9 valstybės 

tarnautojai ir 7 darbuotojai, kurie dirbo pagal darbo sutartis. 

DIDŽIAUSIĄ DARBO STAŽĄ 
TEISME TURINTIS TEISĖJAS 

PRADĖJO DIRBTI 1984 M.

Ilgiausiai Alytaus apylinkės teisme 
dirbantis valstybės tarnautojas 

įsidarbino 1984 m.

Didžiausią darbo Alytaus apylinkės 
teisme stažą turintis darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį, teisme 
pradėjo dirbti 1987 m.
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2.1. Teismo psichologas 

2018 m. spalio mėnesį Alytaus apylinkės 

teisme pradėjo dirbti vyriausioji specialistė 

(psichologė) – Greta Česaitytė. 

 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. psichologų 

dalyvavimas mažamečių (iki 14 m.) 

nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose tapo 

būtinas. Taip pat psichologas privalo 

dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) 

nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl 

sunkių nusikaltimų arba dėl kitų nusikaltimų 

proceso dalyvių ar teisininkų iniciatyva, taip 

pat nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų 

apklausose. 

Pagrindinės teismo psichologo funkcijos: 

• apsaugoti vaiką nuo galimo streso ir neigiamų emocijų; 

• būti tarpininku tarp teisėjo, teismo proceso dalyvių ir vaiko; 

• padėti surinkti kuo tikslesnę informaciją; 

• įvertinti nepilnamečių psichologines problemas, suteikti jiems reikiamą 

psichologinę pagalbą. 

2018 m. teisme įvyko 107 nuotoliniai teismo posėdžiai. 

Per 2018 m. nuotoliniu būdu buvo organizuojami daugiau nei 30 vidinių teismo 

personalo pasitarimų ir susirinkimų. 

 

Alytaus apylinkės teismo teisėjai vis dažniau 

pasirenka procesą vesti nuotoliniu būdu, įvertinę 

tai, kad vykdant nuotolines apklausas palengvėja 

asmenų, esančių laisvės atėmimo įstaigose, 

dalyvavimas teismo procese – nereikia 

organizuoti jų pervežimo, taupomos 

konvojavimui skiriamos lėšos, pagreitėja 

procesas. Atsisakius nuteistųjų, kaltinamųjų ar 

įtariamųjų konvojavimo, taip pat užtikrinamas jų 

ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų saugumas, 

išvengiama psichologinės įtampos teismo 

posėdžio metu. Sklandų procesą užtikrina ir 

aukšta vaizdo bei garso kokybė.  
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Mokymai, kuriuose 2018 m. dalyvavo Alytaus apylinkės teismo teisėjai 

Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programa; 

Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programa; 

„Finansinių nusikaltimų ir nusikaltimų verslo santykiuose apžvalga ir kvalifikavimas“; 

„Sukčiavimas elektroninėje erdvėje“; 

„Prekyba žmonėmis“; 

Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa; 

„Administracinių nusižengimų kodeksas“; 

„Nepilnamečių justicija“; 

„Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės“; 

„Europos sąjungos civilinis procesas: jurisdikcija, laikinosios apsaugos priemonės, procesinių 

dokumentų įteikimas ir įrodymų rinkimas. Skolų išieškojimas kitose valstybėse“; 

„Europos šeimos ir paveldėjimo teisė“; 

„Pabėgėlio sąvokos taikymas prekybos žmonėmis aukoms, jų atpažinimas (nustatymas) tarp prieglobsčio 

prašytojų bei prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo ypatumai“; 

„Atliekų tvarkymas/aplinkosauga“; 

„Darbo kodekso naujovės“; 

„Asmens duomenų apsauga“; 

„Apskaitos pagrindai“; 

„Įmonių finansinė atskaitomybė“; 

„Savęs ir kitų pažinimas teisėjo darbe: kaip efektyviai dirbti su skirtingo stiliaus žmonėmis (pagal DISC 

metodiką)“; 

„Teisėjo darbo organizavimas ir laiko planavimas“; 

„Teisėjo komandos formavimas ir bendradarbiavimo stiprinimas“; 

„Darbo kultūra ir įvaizdis teisėjo darbe“; 

„Informacijos sauga teisėjo darbe“; 

Mokymai ekspertizių klausimais; 

Teismų vadovų bendrųjų gebėjimų mokymo programa. 

 

Mokymai, kuriuose 2018 m. dalyvavo teismo darbuotojai  
 

Valstybės tarnautojų įvadinis mokymas;  

„Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas“ 

„Europos sąjungos civilinis procesas: jurisdikcija, laikinosios apsaugos priemonės, procesinių 

dokumentų įteikimas ir įrodymų rinkimas. Skolų išieškojimas kitose valstybėse“; 

„Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo 

dokumentacija“; 

„Šeimos bylos: ieškome geriausio būdo dalinant turtą ir nustatant vaiko gyvenamąją vietą. LAT 

įžvalgos: sutartinės atsakomybės taikymas.“ 

 „Kaip faktus paversti istorijomis“ 

„Bendravimas su žiniasklaida ir efektyvus bendradarbiavimas“ 

„Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ 

„Darbo užmokestis ir jo reforma“ 

„Valstybės tarnybos įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimai nuo 2019-01-01“ 

 

 

3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Didžiąją dalį kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuose 2018 metais dalyvavo 

teisėjai ir teismo darbuotojai, organizavo Nacionalinė teismų administracija. 



19 
 

 

  

2018 m. rugsėjo 26 – 28 

d. Prancūzijos mieste 

Strasbūre vykusiame 

tarptautiniame seminare 

„Human Right and 

Access to Justice in The 

EU“ dalyvavo Alytaus 

apylinkės teismo Alytaus 

rūmų teisėja Jūratė 

Bliznikaitė-

Povilanskienė ir Alytaus 

apylinkės teismo Prienų 

rūmų teisėja Vaida 

Baumilė.  

3.  DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

2018 m. rugsėjo 10 – 11 d. 

Alytaus apylinkės teismo 

Alytaus rūmų teisėja 

Jūratė Bliznikaitė-

Povilanskienė dalyvavo 

Europos Sąjungos 

Teisingumo Teisme 

vykusiame instituciniame 

vizite, kurį organizavo 

Europos teisminio 

mokymo tinklas.  

„Vizitas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme leido iš arčiau susipažinti su procesais, 

vykstančiais dar prieš pasiekiant teismą, dokumentų tvarkymu ir preliminaraus sprendimo 

priėmimo procedūra. Aptarta aktuali Europos Sąjungos reformos koncepcija, be kita ko – 

galimos BREXIT pasekmės stabiliam ir konstruktyviam teismo darbui. Įgytos žinios ir patirtis 

bendraujant su užsienio kolegomis, kontaktų palaikymas, suteikė galimybę gilinti profesines 

žinias, kalbinius įgūdžius bei plėsti pasaulėžiūrą“, – vizito įspūdžiais dalinosi  

teisėja J. Bliznikaitė-Povilanskienė. 

 

Europos teisminio mokymo tinklo organizuotame seminare buvo aptariami žmogaus teisių ir 

kreipimosi į Europos Sąjungos teismus klausimai. 
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2018 m. sausio 25 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-9, teisme atliktas 

tikslinis planinis administracinių teisės 

pažeidimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme 

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis užsitęsė 

ilgiau nei šešis mėnesius, patikrinimas bei 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-509. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis teisme buvo nagrinėjamos trys 

administracinių teisės pažeidimų bylos, kurių nagrinėjimas 

teisme užsitęsė ilgiau nei šešis mėnesius. Patikrinimo metu 

išskirtos dvi pagrindinės tokio užsitęsusio bylų 

nagrinėjimo priežastys – ekspertizių atlikimas, būtinybė į 

bylos nagrinėjimą kviesti liudytojus, bylos dalyvių atstovų 

nedarbingumas dėl ligos. Nepateisinamo proceso 

vilkinimo ar netinkamo teisėjų darbo organizavimo atvejų 

patikrinimo metu nenustatyta. 

Vykdant 2018 m. sausio 25 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-1, teisme atliktas 

tikslinis planinis civilinių bylų, kurių 

nagrinėjimas teisme 2017 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis užsitęsė ilgiau kaip vienerius  

metus, patikrinimas, nurodant nagrinėjimo 

trukmės priežastis. 2018 m. kovo 15 d.  

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-447. 

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 2018 m. sausio 25 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-10, teisme atliktas 

tikslinis planinis baudžiamųjų bylų, kurių 

nagrinėjimas teisme 2017 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis užsitęsė ilgiau kaip vienerius 

metus, patikrinimas, nurodant nagrinėjimo 

trukmės priežastis. 2018 m. kovo 22 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-510. 

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 2018 m. vasario 26 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-25, teisme atliktas 

tikslinis planinis visų teismo rūmų vykdomųjų 

dokumentų išdavimo terminų laikymosi 

patikrinimas. 2018 m. balandžio 26 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-599. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme iš esmės yra 

laikomasi vykdomųjų dokumentų išdavimo terminų. 

 

 

4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 

Alytaus apylinkės teisme periodiškai organizuojami 

tiksliniai planiniai teismo veiklos patikrinimai. 

Esant poreikiui, atliekami neeiliniai veiklos 

patikrinimai 

Vadovaujantis Alytaus apylinkės teismo pirmininko 

2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-24 patvirtintu 

Alytaus apylinkės teismo 2018 m. organizacinės 

veiklos priežiūros planu, 2018 m. atlikti patikrinimai:  
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2018 m. gegužės 2 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-54, teisme atliktas 

tikslinis planinis Alytaus apylinkės teismo 

procesinių dokumentų įteikimo (išsiuntimo) 

reikalavimų laikymosi patikrinimas. 2018 m. 

liepos 27 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. 

V2-782. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme yra laikomasi 

procesinių dokumentų išsiuntimo terminų, o procesinių 

dokumentų išsiuntimo pažeidimų nenustatyta. 

Vykdant 2018 m. gegužės 29 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-65, atsižvelgiant į 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2018 m. 

gegužės 10 d. rašte „Dėl prašymo įvertinti 

Alytaus apylinkės teismo veiksmus“ išdėstytus 

reikalavimus, teisme atliktas tikslinis 

neplaninis civilinių darbo bylų patikrinimas. 

2018 m. rugsėjo 17 d. surašytas patikrinimo 

aktas Nr. V2-972. 

Patikrinimo metu apžvelgta: pasirengimo bylą nagrinėti 

teisme ir bylos išnagrinėjimo terminai, parengiamųjų 

posėdžių skaičius, posėdžių atidėjimų priežastys, teismo 

veiksmai ir aktyvumas pasirengimo stadijoje, taip pat 

teisėjo surašytų procesinių dokumentų atitiktis 

formaliesiems teisės normų reikalavimams. Patikrinimo 

metu nustatyta, kad teisme iš esmės teisme yra laikomasi 

civilinėms darbo byloms taikomų reikalavimų, tačiau 

teisėjams rekomenduotina atidžiau formuluoti procesinių 

sprendimų rezoliucines dalis. 

Vykdant 2018 m. rugpjūčio 6 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-94, teisme atliktas 

tikslinis planinis tinkamos teismo posėdžių 

vedimo kultūros, oficialios kalbos, pagarbos 

proceso dalyviams ir kitų teisėjų etikos 

kodekso reikalavimų laikymosi, nagrinėjant 

civilines, baudžiamąsias ir administracinių 

nusižengimų bylas Alytaus apylinkės teismo 

Druskininkų rūmuose,  patikrinimas. 2018 m. 

rugsėjo 18 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. 

V2-975. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Druskininkų rūmų teisėjai iš esmės laikosi teisėjų 

etikos kodekse nustatytų proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. rugpjūčio 20 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-97, teisme atliktas 

tikslinis planinis tinkamos teismo posėdžių 

vedimo kultūros, oficialios kalbos, pagarbos 

proceso dalyviams ir kitų teisėjų etikos 

kodekso reikalavimų laikymosi, nagrinėjant 

civilines, baudžiamąsias ir administracinių 

nusižengimų bylas Alytaus apylinkės teismo 

Varėnos rūmuose,  patikrinimas. 2018 m. 

spalio 26 d. surašytas patikrinimo aktas Nr. 

V2-1096. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Varėnos rūmų teisėjai iš esmės laikosi teisėjų 

etikos kodekse nustatytų proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. rugpjūčio 24 d. teismo 

pirmininko įsakymą Nr. V-101, teisme atliktas 

tikslinis planinis teismo bylų parengimo ir 

išsiuntimo apeliacinei instancijai terminų 

laikymosi patikrinimas. 2018 m. spalio 15 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. 1068. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme yra iš esmės 

laikomasi bylų su apeliaciniais ir atskiraisiais skundais 

formavimo ir išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui 

reikalavimų bei terminų. 

5. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 
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Tikrinama sritis Patikrinimo rezultatai 

Vykdant 2018 m. spalio 25 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-127, teisme atliktas tikslinis 

planinis tinkamos teismo posėdžių vedimo 

kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų laikymosi, nagrinėjant civilines, 

baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų 

bylas Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose,  

patikrinimas. 2018 m. gruodžio 4 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-1282. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Prienų rūmų teisėjai iš esmės laikosi teisėjų 

etikos kodekse nustatytų proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. spalio 25 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-126, teisme atliktas tikslinis 

planinis tinkamos teismo posėdžių vedimo 

kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų laikymosi, nagrinėjant civilines, 

baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų 

bylas Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmuose,  

patikrinimas. 2018 m. gruodžio 7 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-1336. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Lazdijų rūmų teisėjai iš esmės laikosi teisėjų 

etikos kodekse nustatytų proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. spalio 25 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-128, teisme atliktas tikslinis 

planinis tinkamos teismo posėdžių vedimo 

kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų laikymosi, nagrinėjant civilines, 

bylas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose,  

patikrinimas. 2018 m. gruodžio 20 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-1381. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Alytaus rūmų teisėjai, nagrinėjantys civilines 

bylas, iš esmės laikosi teisėjų etikos kodekse nustatytų 

proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. spalio 25 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-129, teisme atliktas tikslinis 

planinis tinkamos teismo posėdžių vedimo 

kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso 

dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų laikymosi, nagrinėjant  

baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų 

bylas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose,  

patikrinimas. 2019 m. sausio 2 d. surašytas 

patikrinimo aktas Nr. V2-3. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teismo Alytaus rūmų teisėjai, nagrinėjantys  

baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, 

iš esmės laikosi teisėjų etikos kodekse nustatytų 

proceso vedimo reikalavimų. 

Vykdant 2018 m. spalio 26 d. teismo pirmininko 

įsakymą Nr. V-130A, teisme atliktas tikslinis 

planinis procesinių dokumentų registravimo  

civilinėse elektroninėse bylose tvarkos ir terminų 

laikymosi patikrinimas. 2018 m. gruodžio 19 d. 

surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-1377. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės 

teisme iš esmės yra laikomasi civilinėse elektroninėse 

bylose gautų procesinių dokumentų registravimo 

tvarkos ir terminų. 

4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 
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• Alytaus apylinkės teismo nuostatai; 

• Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Alytaus apylinkės teisme funkcinio 

paskirstymo tvarkos aprašas; 

• Alytaus apylinkės teismo vidaus tvarkos taisyklės;  

• Alytaus apylinkės teismo bylų paskirstymo teisėjams taisyklės;  

• Alytaus apylinkės teismo darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas;  

• Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Alytaus apylinkės teisme taisyklės;  

• Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų Alytaus apylinkės teisme 

tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo, naudojant informacines ir elektroninių ryšių 

technologijas, tvarkos aprašas;  

• Teisėjų susirinkimo reglamentas;  

• Alytaus apylinkės teismo vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teisme tvarkos aprašas;  

• Alytaus apylinkės teismo tarnybinių komandiruočių organizavimo, įforminimo, atsiskaitymo 

ir apmokėjimo taisyklės;  

• Alytaus apylinkės teismo lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo tvarkos 

aprašas;  

• Darbuotojo saugos ir sveikatos bendroji instrukcija;  

• Bendroji gaisrinės saugos instrukcija;  

• Saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas;  

• Alytaus apylinkės teismo viešųjų pirkimų tvarkos aprašas;  

• Alytaus apylinkės teismo materialinių vertybių išdavimo ir nurašymo tvarkos aprašas; 

•  Pripažintu nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Alytaus apylinkės teismo turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas; 

• Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo bei apmokėjimo taisyklių ir teismo posėdžių 

garso įrašų darymo tvarkos aprašas; 

• Alytaus apylinkės teismo antikorupcinės komisijos nuostatai; 

• Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus apylinkės teisme taisyklės; 

• ir kt. 

2018 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamentas atliko  

Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Alytaus 

apylinkės teismo Alytaus rūmuose patikrinimą, kurio 

metu nebuvo nustatyta trūkumų, susijusių su įslaptintos 

informacijos administravimu bei fizine jos apsauga. 

4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI 

Siekiant tinkamai įgyvendinti vidinio teismo administravimo tikslus, 2018 m. teisme 

buvo priimta ar atnaujinta daugiau nei dvidešimt vidinių teisės aktų:  
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2018 m. sausio 13-ąją Alytaus 

apylinkės teismo kolektyvas, kaip 

ir kasmet, kartu su visa Lietuva 

pagerbė 1991 m. sausio 13-osios 

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. 

Alytaus apylinkės teisme ypač didelis dėmesys skiriamas priemonėms, užtikrinančioms 

teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei. Alytaus apylinkės teismas visuomet 

atviras mokinių ir studentų vizitams, kurie vyksta  švietėjiškais tikslais. Šiais metais, kaip 

dar vienas iš prioritetų, buvo ir išaugusios teismo bendruomenės stiprinimas bei vidinio 

mikroklimato teisme gerinimas.  

Druskininkų rūmuose 2018 m. kovo 2 d. 

organizuotame renginyje „Korupcija ir jos 

pasekmės“ lankėsi Druskininkų trečiojo 

amžiaus universiteto dalyviai. Renginio metu 

svečiai supažindinti su teismų sistema, teismų ir 

teisėjų darbo ypatumais, buvo aptartos 

korupcijos sukeliamas socialines, ekonomines ir 

teisines pasekmes. 

2018 m. vasario 16 d. Alytaus apylinkės teismo rūmai pasipuošė vienodais Lietuvos 

valstybės vėliavos spalvų motyvais. 

5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 
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2018 m. Nacionalinio diktanto 

akimirkos Alytaus apylinkės 

teismo Alytaus rūmuose. 

5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

2018 m. balandžio 6 d. vykusiame visuotiniame 

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos 

suvažiavime Alytaus apylinkės teismo pirmininkei 

Irmutei Kliučinskienei įteiktas „Teisingumo 

paukštės” apdovanojimas. 

„Teisingumo paukštės” statulėlės buvo įteiktos 

labiausiai nusipelniusiems asociacijos nariams, 

kurie per pastaruosius metus pasižymėjo įvairiose 

iniciatyvose ir veikloje, nesusijusioje su 

tiesioginėmis teisėjo pareigomis, prisidėjo prie 

Lietuvos teismų garsinimo ir tradicijų puoselėjimo. 

 

Jos metu Alytaus 

apylinkės teismo 

posėdžių 

sekretorės buvo 

apdovanotos ne 

tik gėlėmis ir 

gražiais 

palinkėjimais, bet 

ir šventiniais 

pietumis, kuriais 

jas vaišino 

Alytaus apylinkės 

teismo teisėjai.  

2018 m. balandžio 18 d. Alytaus 

apylinkės teisme buvo minima 

Sekretorių diena. 
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Šuns dienai paminėti Alytaus apylinkės teismo 

darbuotojai ryžosi teismo rūmų slenkstį peržengti 

kartu su augintiniais ir įsitaisyti darbo kabinetuose. 

Šuns diena minima visame pasaulyje, trečiąkart ši 

diena paminėta ir Lietuvoje. Pagrindinė šios akcijos 

žinutė – didinti visuomenės toleranciją šunims. 

Alytaus apylinkės teismo kolektyvas 

telkėsi miestų aplinkos gražinimosi 

idėjai palaikyti. Gražią iniciatyvą 

praėjusiais metais palaikė gausus 

būrys visų teismo rūmų darbuotojų, 

kiekvieni jų tvarkėsi savo mieste. 

Tokios akcijos ir bendros 

iniciatyvos yra puiki priemonė kurti 

bei gerinti komunikaciją kolektyve, 

skatinti tarpusavio draugiškumą ir 

geranorišką bendradarbiavimą. 

Gražiu pavasario akordu Puvočiuose 

nuskambėjo pirmą kartą Alytaus 

apylinkės teismo organizuotas 

sąskrydis. Jo dalyviai – Alytaus 

apylinkės teismą sudarančių penkių 

teismo rūmų kolektyvo nariai, rinkosi 

į Dzūkijos nacionaliniame parke 

įsikūrusią sodybą. Vieta puikiai 

tinkanti ne tik poilsiui, bendravimui, 

bet ir sportinėms rungtims. 

Sąskrydžio tema – „Sport‘akiada“, 

kurios tikslas – ne tik rungtynės 

sporto aikštelėse, bet ir puiki proga 

pabendrauti ir labiau pažinti kolegas, 

dirbančius skirtinguose teismo 

rūmuose, ne darbo metu. 

5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS 

2018 m. spalio 25 d., kaip ir kasmet, Alytaus apylinkės 

teismas prisijungė prie Nacionalinės teismų 

administracijos inicijuojamo nemokamų teisinių 

konsultacijų renginio. Alytaus apylinkės teismo 

Alytaus, Druskininkų, Prienų ir Varėnos rūmuose jau 

nuo ankstyvo ryto šurmuliavo asmenys, atvykę 

pasinaudoti galimybe gauti nemokamą teisinę 

pagalbą. Teismo lankytojus jiems rūpimais klausimais 

nemokamai konsultavo savivaldybių atstovai, 

advokatai, antstoliai bei notarai. Šiais metais Dzūkijos 

regione renginys sulaukė išskirtinio visuomenės 

susidomėjimo – nemokamos teisinės konsultacijos 

suteiktos daugiau nei pusei šimto asmenų.  

 

Sesuo Fausta pasidalino netradicinėmis Advento mintimis, o įkvepiančiomis istorijomis, paskatino 

atsitiesti ir pakelti galvas nuo nesibaigiančių dokumentų rašymo, nesusipratimų namuose, 

kolektyve, įtampos, skubėjimo ir nerimo. Pietus vainikavo darnioje tyloje skambanti malda ir 

kvietimas visiems kartu pasidalinti kalėdaičiais, linkint ramybės ir asmeniškai tariant padėkos 

žodžius. 

Teismo pirmininkė Irmutė Kliučinskienė ir Kauno 

apskrities policijos kapeliono asistentė, Šventosios 

šeimos kongregacijos vienuolė sesuo Fausta 

Palaimaitė paskutinę darbo dieną prieš didžiąsias 

metų šventes pakvietė teismo bendruomenę į 

adventinius susikaupimo pietus.  
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6. TEISMO FINANSAVIMAS 

Vienas iš pagrindinių finansinių iššūkių 2018 m. – prie Alytaus apylinkės teismo 

prisijungusių teismų finansiniai įsiskolinimai.   Praėjusius metus teismas pradėjo su 

28 107,2 Eur įsiskolinimu už darbuotojų darbo užmokestį; 8 967,07 Eur – socialinio 

draudimo įmokas; 12 962 Eur – įsiskolinimu prekių ar paslaugų tiekėjams. 
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Druskininkų rūmai Lazdijų rūmai Varėnos rūmai Alytaus rūmai Prienų rūmai

Finansiniai  į s ipareigoj imai  pagal  te i smo rūmus  (Eur)

Darbo užmokesčiui Socialiniam draudimui Tiekėjams

Startavus reformai, jau pirmaisiais mėnesiais išryškėjo itin didelės patiriamos 

išlaidos už Lazdijų rūmams suteikiamas komunalines paslaugas. Sąskaitose faktūrose 

pateikiamos sumos neretai viršijo sumas, mokamas už analogiškas paslaugas, suteiktas 

Alytaus rūmų pastatui. Pradėjus domėtis galimybe perkelti Lazdijų rūmų darbuotojus į 

ekonomiškesnes patalpas, paaiškėjo, kad greta esančiame pastate yra laisvų patalpų su 

galimybe jas naudoti neatlygintinai sudarius panaudos sutartį. Įvertinant tai, 

atsižvelgiant į kitų teismo rūmų patiriamas komunalines išlaidas, darbuotojų skaičių, 

siekiant efektyviau išnaudoti teismui skirtus biudžeto asignavimus, 2018 m. spalio 24 d. 

teismo pirmininkė Irmutė Kliučinskienė kreipėsi į Teisėjų tarybą dėl turto perdavimo 

valstybės įmonei turto bankui ir patalpų įgijimo panaudos pagrindais.  

2018 m. lapkričio 30 d. Teisėjų tarybos posėdyje protokoliniu nutarimu buvo 

pritarta sudarytos Darbo grupės išvadai, pripažįstant Lazdijų rūmų patalpų naudojimą 

neefektyviu, o Lazdijų rūmų perkėlimo į šalia esantį pastatą klausimą svarstyti įvertinus 

teismų reformos stebėsenos rezultatus. 
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5. TEISMO FINANSAVIMAS 

2018 m. Alytaus apylinkės teismui skirti asignavimai sudarė 2 673 795,32 Eur.  

Didžioji biudžeto dalis, kaip ir kasmet, panaudota darbuotojų darbo užmokesčiui.  
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Per praėjusiuosius metus 571 191,81 Eur išleista darbuotojų socialinio draudimo 

įmokoms, 76 260 Eur – ryšių išlaidoms, 71 432,08 Eur – komunalinėms teismo rūmų 

išlaidoms, 34 142,44 Eur – ūkinio inventoriaus įsigijimui, 33 170 Eur – kitoms 

išlaidoms.  

2018 m. gruodžio 31 d. teismas turėjo 4 756,53 Eur kreditinių įsiskolinimų: 

2018 m. Alytaus apylinkės teismas užbaigė neturėdamas finansinių įsiskolinimų 

darbuotojų darbo užmokesčiui.  

6. TEISMO FINANSAVIMAS 

3 112,04 Eur už komunalines paslaugas; 

1 151,24 Eur už ryšių paslaugas; 

420,81 Eur už vertimų paslaugas; 

72,44 Eur – transporto išlaikymo išlaidų. 
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