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ĮŽANGA
Praėjusieji metai yra paženklinti epidemine
situacija Lietuvoje, kuomet koronavirusas (COVID19) iš esmės mūsų pasaulį apvertė aukštyn kojomis.
Pandemijos padariniai neapsiribojo vien pačia liga –
su ilgalaikėmis pasekmėmis jau dabar susiduria ir
mūsų visuomenė, ir ekonomika, sveikatos apsauga,
ne išimtis – ir teismai. Tačiau 2020 metai parodė ir
tai, kad visgi, nežiūrint susiklosčiusios sudėtingos
situacijos, Teismas išliko pagrindinis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 30
straipsnio garantas, nes net ir visuotinio karantino
laikotarpiu, kuomet valstybės gyvenimas visiškai
sustojo, Alytaus apylinkės teismas neatsiejamai nuo
bendros
teismų
sistemos,
vadovaujantis
Konstitucija, įstatymais bei Lietuvos Respublikos
ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis garantavo kiekvieno besikreipiančio
žmogaus teisę į teisingą, tinkamą, nešališką teismo procesą. Teismas yra viena iš
valstybinės valdžios institucijų, kurio funkcinė paskirtis – teisingumo vykdymas.
Ši funkcija įgyvendinama nagrinėjant bylas.
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d.
nutarimą Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir
viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, bei siekdama informuoti visuomenę apie teismo darbą, teikiu
2020 metų Alytaus apylinkės teismo veiklos ataskaitą. Ši Alytaus apylinkės teismo
veiklos apžvalga yra įrodymas, kad tai nėra tik deklaratyvios ar skambios frazės, tai
duomenų analizė apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus, įveiktus iššūkius,
įdiegtas naujoves ir tobulintinas sritis. Šioje apžvalgoje rasite bylų nagrinėjimo
statistinius duomenis, informaciją apie teismo struktūrą bei personalą ir jo
pokyčius, įvykusius 2020 metais, informaciją apie nuotolinius teismo posėdžius,
psichologo veiklą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, veiklos patikrinimus, atvirumo
visuomenei įgyvendinimą ir finansavimą. Norisi paminėti ir tai, kad 2020 metais
teismas įgijo pirmąsias patirtis, įdiegus elektroninės bylos sistemą baudžiamajame
procese, įveikė iššūkius, ieškant pusiausvyros tarp Vyriausybės nutarimo dėl
ribojančių priemonių karantino metu ir pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos įgyvendinimo. Civiliniame procese sėkmingai vyko nuotoliniai teismo
posėdžiai, o galimybes ir jų organizavimo principus baudžiamajame procese, nesant
teisinio reguliavimo, leidžiančio ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo
teisme metu atlikti visus procesinius veiksmus nuotoliniame posėdyje, tačiau
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siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo tęstinumą karantino laikotarpiu, nuspręsdavo
teisėjas individualiai, ir tik esant visų proceso šalių sutikimui. Tai, kad informacinių
technologijų įsisavinimas ir jų panaudojimas yra efektyvus būdas, siekiant
spartesnio bylų išnagrinėjimo, byloja apžvalgoje pateikiami statistiniai duomenys.
Tiesa ir ta, kad bylų nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas taip pat didele
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.
Kita vertus, iššūkiai geriausiai parodo ko verta esama komanda ir kiek ji
motyvuota kurti tai, kas šiame darbe turi didžiausią prasmę, t. y. kurti skaidrią,
principingą, pasitikėjimo vertą sistemą. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad vadovauju
kolektyvui, kurį sudaro motyvuoti, gebantys komunikuoti, suvokiantys ir
palaikantys mūsų institucijos viziją, suprantantys savo vaidmenį teisme,
prisiimantys atsakomybę už savo veiksmus, žmonės.
Jūsų vertinimui teikiu Alytaus apylinkės teismo 2020 metų veiklos ataskaitą.

Pagarbiai
Alytaus apylinkės teismo pirmininkė
Irmutė Kliučinskienė
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMAS
2020 metais teisme gauta:
• 6874 civilinės bylos (2019 metais – 6621 byla);
• 1547 baudžiamosios bylos (2019 metais – 1524 bylos);
• 1439 administracinių nusižengimų bylos (2019 metais – 1219 bylų).
2020 m. Alytaus apylinkės teismo bendras teisėjų darbo krūvis, nagrinėjant
bylas ir kitus dokumentus, siekė 29,41 procento.
Bendras Lietuvos apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis 2020 m. siekė 34,24
procento.
2020 metais teisme išnagrinėta:
• 7560 civilinių bylų (2019 metais – 7155 bylos);
• 1103 baudžiamosios bylos (2019 metais – 1089 bylos);
• 1129 administracinių nusižengimų bylos (2019 metais – 1267 bylos);
• 619 prašymai ir teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese (2019 metais – 596);
• 255 prašymai civilinių bylų vykdymo procese (219 metais – 374);
• 394 prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese (2019 metais –
26);
• 2765 ikiteisminio tyrimo dokumentai (2019 metais – 2731).
Prašymai civilinių bylų vykdymo procese

255

Prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese

394

Prašymai ir teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese

619

Baudžiamosios bylos

1103

Administracinių nusižengimų bylos

1129

Ikiteisminio tyrimo dokumentai

2765

Civilinės bylos
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1.BYLŲ NAGRINĖJIMAS KARANTINO
LAIKOTARPIU
2020 metų kovo 16 dieną šalyje paskelbus karantiną, teisingumo vykdymas
nesustojo. Pirmojo karantino (2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 16 d.) metu
teisme išnagrinėta tik 111 bylų mažiau, nei 2019 metais tuo pačiu metu:
• 309 administracinių nusižengimų bylos;
• 391 baudžiamoji byla;
• 1888 civilinės bylos.
Bylų nagrinėjimas pirmojo karantino laikotarpiu
2699

332

309

Administracinių nusižengimų bylos

395

2588

391

Baudžiamosios bylos
2019 m.

Civilinės blyos

2020 m.

2020 metų lapkričio 7 dieną šalyje paskelbus antrąjį karantiną, teisme išnagrinėta
135 bylomis daugiau, nei 2019 metais tuo pačiu metu.
Bylų nagrinėjimas antrojo karantino laikotarpiu

1150

189

216

Administracinių nusižengimų bylos

1229

260

231

Baudžiamosios bylos
2019 m.
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2020 m.

Civilinės blyos

1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
992 civilinės bylos perkeltos iš 2019 metų.
2020. metais teisme išnagrinėta 7560 civilinių bylų.
.
806
civilinės bylos perkeltos į 2021 metus.

Iš 7560 civilinių bylų, išnagrinėtų 2020 m.:
2642– ginčo teisena;
1069 – ypatingoji teisena;
800 – supaprastinto proceso tvarka;
138 – dokumentinio proceso tvarka.

2020 m. Alytaus apylinkės
teisme buvo gauta 19
prašymų dėl bankroto bylos
iškėlimo fiziniam asmeniui.

2020 metais vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo Alytaus apylinkės teisme
trukmė – 1.31 mėnesio.
Vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje –
1.67 mėnesio.
Apžvelgus 2020 m. teisme išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymą pagal teismo
rūmus, matyti, kad 46% visų teisme išnagrinėtų bylų – 3454 civilinės bylos, yra
išnagrinėtos Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose išnagrinėta 17 % visų teisme
gautų civilinių bylų – 1279 bylos; Druskininkų rūmuose – 1095 civilinės bylos;
Varėnos rūmuose – 981; Lazdijų rūmuose – 751 civilinė byla, tai sudaro 10 %
visų teisme išnagrinėtų civilinių bylų.
751; 10%
Alytaus rūmai

Prienų rūmai

Druskininkų rūmai

Varėnos rūmai

981; 13%
3454; 46%
1095; 14%
Lazdijų rūmai

1279; 17%
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Apžvelgus 2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 7211 civilinių
bylų nagrinėjimas teisme truko iki šešių mėnesių, 279 bylos buvo nagrinėjamos nuo
šešių iki dvylikos mėnesių, o 92 civilinės bylos buvo išnagrinėtos per daugiau nei
vienerius metus.

Iki 6 mėnesių

7211

Nuo 6 iki 12 mėnesių
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2020 m. Alytaus apylinkės teisme 174 civilinės bylos buvo nutrauktos šalims
sudarius taikos sutartis.
2020 metais 9 civilinės bylos buvo perduotos teisminei mediacijai.
Didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų skaičių sudaro ypatingosios teisenos tvarka
nagrinėjamos bylos – 4293, 2342 bylos, susijusios su prievolių teise, 954 bylos, kylančios
iš šeimos teisinių santykių; 199 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių.

30%

Ypatingoji teisena
Daiktinės teisės bylos

55%

Šeimos bylos
Su prievolių teise susijusios bylos

12%
3%

8

1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Išnagrinėtos civilinės bylos
2313

1812

194
Priimant sprendimą

Priimant dalinį
sprendimą

Teismo įsakymą

112

237

174

Preliminarų
sprendimą

Nutraukta bylų

Nutraukta, patvirtinus
taiką

Apžvelgus 2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 1812 bylų
buvo išnagrinėtos priimant sprendimą; 2313 civilinių bylų – priimant teismo
įsakymą; 112 bylų – priimant preliminarų sprendimą; 194 bylos – priimant
dalinį sprendimą. 237 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 174 bylos – nutrauktos
patvirtinus taikos sutartį.
Elektroninių civilinių bylų skaičius

Ne elektronine forma
vedamos bylos

1293

Elektroninės bylos

5581

81 % visų 2020 m.
Alytaus apylinkės teisme
gautų civilinių bylų,
vedamos elektronine
forma. Iš 6874 teisme
gautų civilinių bylų –
5581 buvo inicijuotos
gautų elektroninių
dokumentų pagrindu.

Per 2020 m. teismas išdavė 2530 vykdomųjų dokumentų civilinėse bylose.

9

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
205 baudžiamosios bylos perkeltos iš 2019 metų.
2020 metais
teisme išnagrinėtos 1103 baudžiamosios
.
bylos.
.
188 baudžiamosios
bylos perkeltos į 2021 metus.

Apžvelgus 2020 m. teisme išnagrinėtų
baudžiamųjų bylų pasiskirstymą pagal
teismo rūmus, matyti, kad beveik pusė
visų teisme gautų bylų – 472
baudžiamosios bylos, yra išnagrinėtos
Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose
išnagrinėta 21 % visų teisme gautų
baudžiamųjų bylų – 211; Varėnos
rūmuose – 177 bylos; Lazdijų rūmuose
– 166 bylos; Druskininkų rūmuose – 77
baudžiamosios bylos, kurios sudaro 7%
visų teisme gautų baudžiamųjų bylų.

Iš 2020 metais išnagrinėtų 1103 baudžiamųjų bylų, 564 bylos išnagrinėtos priimant
baudžiamąjį įsakymą; priimant nutartį – 4; priimant nuosprendį – 486; 8 baudžiamosios
bylos buvo nutrauktos.

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos
Nutrauktos bylos

8

Išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą

564

Išnagrinėta priimant nutartį

4

Išnagrinėta priimant nuosprendį

486
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
Baudžiamosios bylos pagal kategorijas
Nusikaltimai žmogaus sveikatai

1%

Nusikaltimai turtinėms teisėms

10%

3%

Nusikaltimai, susiję su disponavimu narkotinėmis
medžiagomis

38%

Nusikaltimai transporto eismo saugumui

30%

Nusikaltimai viešajai tvarkai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams

13%

Visos kitos

5%

Pagrindinę dalį 2020 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų sudaro bylos dėl nusikaltimų žmogaus
sveikatai – 418, bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui –
331, ir bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams – 142. Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: 49 bylos dėl
nusikaltimų susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis; 36 bylos
dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 12 bylų dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ir t.t.
2020 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 2,02 mėnesio.

2020 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje – 2.18
mėnesio.

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
1012

68

23

Nagrinėjimas truko iki 6 mėn. Nagrinėjimas truko nuo 6 iki Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir
12 mėn.
ilgiau
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Praėjusiais metais 1012
baudžiamoji byla
išnagrinėta greičiau kaip
per šešis mėnesius. 68
baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo laikotarpis
tęsėsi nuo šešių iki
dvylikos mėnesių. 23
baudžiamosios bylos buvo
nagrinėjamos ilgiau negu
metus.

1.2
1.3

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
2020 m. 1018 asmenų buvo pripažinti
kaltais padarius nusikaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse.

Bausmių rūšys

Laisvės apribojimas

85
214

Iš minėtų 1018 asmenų, 279 buvo skirtos
laisvės apribojimo bausmės, 285
asmenims – baudos, 212 asmenų nubausti
terminuoto laisvės atėmimo bausmėmis,
214 – areštu, o 85 asmenys – viešaisiais
darbais.

Bauda

279

Terminuotas laisvės
atėmimas

212

Areštas

285

Viešieji darbai

2020 m. buvo nuteisti 18 nepilnamečių
asmenų.

89
76

53

33

33

32
21

0
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Skundai dėl komisijos nutarimo

Teikimai dėl lygtinio paleidimo iš pataisos
įstaigos
Iš viso

Patenkinta

Teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo
panaikinimo

Atmesta

Teisme 2020 m. buvo išnagrinėta 620 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese.
Iš visų išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese, išnagrinėti 89 teikimai
dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Iš jų patenkinta – 13, nepatenkinta – 76.
2020 m. išnagrinėti 33 skundai dėl komisijos nutarimo, visus juos teismas nutarė atmesti.
Praėjusiais metais išnagrinėti 53 teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo,
patenkinta – 21, nepatenkinta – 32.
36,78 % visų 2020 m. Alytaus apylinkės teisme gautų baudžiamųjų bylų, vedamos
elektronine forma. Iš 1547 teisme gautų baudžiamųjų bylų – 569 buvo inicijuotos
gautų elektroninių dokumentų pagrindu.
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1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
83 administracinių teisės pažeidimų bylos perkeltos iš 2019 metų.
.
2020 metais teisme
išnagrinėtos 1129 administracinių nusižengimų bylos.

.
80 administracinių
nusižengimų bylos perkeltos į 2020 metus.

Teisme gautų administracinių nusižengimų bylų
pasiskirstymas pagal rūmus
500
400

427
302

300

191

200
95

114

100
0
Alytaus rūmai

Prienų rūmai

Druskininkų rūmai

Varėnos rūmai

Lazd ijų rū mai

Apžvelgus 2020 m. teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymą
pagal teismo rūmus, matyti, kad beveik 38 % visų teisme išnagrinėtų bylų – 427
administracinio nusižengimo bylos, yra išnagrinėtos Alytaus rūmuose. Druskininkų
rūmuose išnagrinėta 191 administracinių nusižengimų byla; Varėnos rūmuose – 302
bylos; Lazdijų rūmuose – 114 bylų; Prienų rūmuose – 95 administracinių nusižengimų
bylos.

2020 m. vidutinė administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme
trukmė – 0.96 mėnesio.
2020 m. administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 1104 asmenys.
2020 m. 724 asmenys buvo nubausti skiriant baudą; 152 asmenys buvo
nubausti skiriant daiktų ir pajamų konfiskavimą; 62 – specialiosios teisės
atėmimą; 16 – įspėjimą; 7 – turtinio nuostolio atlyginimą; 2 asmenims
bauda buvo pakeista nemokamais viešaisiais darbais.
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1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
Administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo trukmė

Praėjusiais metais daugiau nei 98 %
visų teisme išnagrinėtų
administracinių nusižengimų bylų
(1111 byla) buvo išnagrinėtos
greičiau nei per šešis mėnesius.
16 administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo laikotarpis tęsėsi nuo 6
iki 12 mėnesių.
2 administracinio nusižengimo bylos
nagrinėjimas teisme truko ilgiau nei
12 mėnesių.

1111

Ilgiau nei 12 mėnesių

16

2

Nuo 6 iki 12 mėnesių

Iki 6 mėnesių

Iš 1129 administracinių nusižengimų bylų, išnagrinėtų 2020 metais, didžiąją dalį sudarė
administraciniai nusižengimai, susiję su viešąja tvarka – 272 bylos, su transportu ir kelių ūkiu –
250 bylų. 193 išnagrinėtos bylos - nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika,
204 su valdymo tvarka.

Nusižengimai, susiję su viešaja tvarka

272

Nusižengimai, susiję su transportui ir kelių ūkiu

250

Nusižengimai, susiję su valdymo tvarka

204

Nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika

193

Nusižengimai, susiję su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis

26

Nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais
interesais

13

Nuzižengimai, susiję su šeima ir vaikais
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1.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai
2020 metais teisme išnagrinėti 2904 ikiteisminio tyrimo dokumentai.
.

2020 m. Alytaus apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko:
teisėja Asta Jakučiūnienė – Alytaus rūmuose;
teisėja Edita Dambrauskienė – Druskininkų rūmuose;
teisėjas Ramūnas Šarka, jam išėjus teisėja Irma Blekaitienė – Lazdijų rūmuose;
teisėja Agnė Vyliaudaitė – Prienų rūmuose;
teisėja Silvana Girdenienė – Varėnos rūmuose.
Teisme išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų pasiskirstymas pagal teismo
rūmus

Iš 2905 per 2019 m.
išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų:
1514 – Alytaus rūmuose;

16%

Alytaus rūmai

267 – Lazdijų rūmuose;

Lazdijų rūmai

8%

Druskininkų rūmai

52%
15%

Prienų rūmai

444 – Druskininkų rūmuose.
218 – Prienų rūmuose;

Varėnos rūmai

9%

461 – Varėnos rūmuose;

2020 m. teisme gaunamų
ikiteisminio tyrimo dokumentų
skaičius, palyginus su 2017 –
2018-2019 metais, didėja.
Apžvelgus pateiktus duomenis,
matyti, kad 2017 m. buvo gauta
1911 ikiteisminio tyrimo
dokumentų, 2018 m. – 2161
dokumentas, 2019 m. – 2731
dokumentas, o 2020 m. - 2905.

Teisme gauti ikiteisminio tyrimo
dokumentai
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2018 m.

2019 m.

2020 m.

1.5. Vaizdo konferenciniai teismo posėdžiai
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.
Nuotoliniai posėdžiai ypatingai aktualūs tapo 2020 metais, kai
visoje šalyje buvo įvestas karantinas.

2020 m. teisme įvyko 215 nuotolinių teismo posėdžių, tuo tarpu 2019
metais – 152 nuotoliniai teismo posėdžiai.
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS

2018 m. liepos 2 d.
Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu Nr.
1K-1339 Agnė
Petkevičienė paskirta
Alytaus apylinkės
teismo pirmininko
pavaduotoja.

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.
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2019 m. liepos 3 d.
Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu Nr.
1K-1696 Danguolė
Urbanavičienė paskirta
Alytaus apylinkės teismo
pirmininko pavaduotoja.

2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
Alytaus apylinkės teismo
administracijai 2020 metais
vadovavo 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.

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Alytaus apylinkės
teisme buvo patvirtinti:
29 teisėjų etatai;
68 valstybės tarnautojų etatai;
53 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.

Per 2020 metus teisme nebuvo
gautų neprocesinių skundų dėl
teisėjų ar teismo personalo
veiksmų.

4,8

4,8

4,8

4,7

4,6

Alytaus rūmai Lazdijų rūmai

Druskininkų
rūmai

Prienų rūmai Varėnos rūmai

Vadovaujantis Alytaus apylinkės
teismo asmenų aptarnavimo
kokybės monitoringo tvarkos
aprašu, 2020 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 – 4,7 (penkiabalėje
sistemoje).
Alytaus rūmuose – 4,8;
Druskininkų rūmuose – 4,8;
Lazdijų rūmuose – 4,6; Prienų
rūmuose – 4,7; Varėnos rūmuose
– 4,8.

2020 metais Alytaus apylinkės teismą paliko teisėjai Vaidutė Stangvilienė ir
Ramūnas Šarka.

18

2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
65

35

21

19

17
13
4
Alytaus rūmai

9

12
6

Druskininkų rūmai
Teisėjai

21

18

2

10

4

5

Lazdijų rūmai

Valstybės tarnautojai

11
6

4

Prienų rūmai

Dirbantys pagal darbo sutartį

6
Varėnos rūmai

Viso

Apžvelgus pateiktus duomenis matyti, kad Alytaus rūmuose 2020 m. pabaigoje dirbo
didžiausias skaičius darbuotojų, lyginant su kitais teismo rūmais – 13 teisėjų, 35
valstybės tarnautojai ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Druskininkų
rūmuose dirbo 4 teisėjai, 9 valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. Lazdijų rūmuose dirbo 2 teisėjai, 4 valstybės tarnautojai ir 12 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis. Prienų rūmuose dirbo 5 teisėjai, 10 valstybės tarnautojų
ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Varėnos rūmuose – 4 teisėjai, 11
valstybės tarnautojų ir 6 darbuotojai, kurie dirbo pagal darbo sutartis.
Teismo personalas

Didžiausią darbo stažą teisme turintis
teisėjas pradėjo dirbti 1984 m.

Ilgiausiai Alytaus apylinkės teisme
dirbantis valstybės tarnautojas
įsidarbino 1985 m.

18%
Vyrai
Moterys

82%

Didžiausią darbo Alytaus apylinkės
teisme stažą turintis darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį, teisme
pradėjo dirbti 1988 m.

Didžiąją dalį Alytaus apylinkės teisme
dirbančių asmenų sudarė moterys – net
82%. 2020 m. teisme dirbo 18% vyrų.
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2.TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
2020 m. gegužės mėnesį Alytaus apylinkės teisme buvo vykdomas mikroklimato tyrimas.
Alytaus apylinkės tesimo Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų
darbuotojams el. paštu buvo išsiųsta elektroninė anoniminės anketos versija. Tyrime dalyvavo
76 darbuotojai. Tyrimas leido įvertinti organizacijoje esantį mikroklimatą ir atpažinti galimas
problemas, stipriuosius ir tobulintinus aspektus atskiruose organizacijos padaliniuose,
nustatyti situacijos pokyčius per pastaruosius metus.
Lyginant 2020 m. mikroklimato tyrimo rezultatus su 2019 m. tyrimo rezultatais, galima teigti,
jog per pastaruosius metus buvo atsižvelgta į darbuotojų pasiūlymus, įgyvendintos teiktos
rekomendacijos. Dėl šios priežasties stebimi teigiami pokyčiai Alytaus apylinkės teisme:
darbuotojai yra žymiai labiau patenkinti fizine darbo aplinka, dažniau teigia, kad kolegos
palaiko draugiškus tarpusavio santykius ir kolektyve tvyro teigiama nuotaika. Darbuotojai
džiaugiasi pagerėjusiu ir šiuo metu bendradarbiavimu ir komunikacija su tiesioginiais
vadovais, kolegomis, sumažėjusiu tarpusavio nesutarimų dažniu, dvigubai rečiau patiriamu
pernelyg dideliu darbo krūviu ir psichologine įtampa. Kita vertus, darbuotojai kiek rečiau
mano, kad jų pastangas ir gebėjimus vertina kolegos.

Negaliu įvertinti

10,50%

Situacija ir praėjusiais metais buvo gera

31,60%

Nepasikeitė
Pablogėjo
Buvo pagerėję, tačiau ne ilgam

24,20%
3,90%
0%

Pagerėjo

19,70%

Po praėjusių metų atlikto
mikroklimato tyrimo, jo aptarimo,
bendrų susitikimų beveik 20 proc.
apklaustųjų mano, kad situacija
pagerėjo. Vis dėlto, 24,2 proc.
mano, kad situacija nepasikeitė,
tačiau 1/3 darbuotojų mano, kad
situacija ir praėjusiais metais
buvo gera.

Mano darbas man patinka
Negaliu įvertinti

Iš dalies

Ne

0%

10,50%

0%

Taip

89,50%
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2.1. Teismo psichologas
Teismo psichologo veikla dažniausiai yra susijusi su mažamečiais ir nepilnamečiais
asmenimis, dalyvaujančiais teismo procese. Alytaus apylinkės teisme 2020 m. įvyko 73
nepilnamečių asmenų apklausos, nepilnamečių nuomonių išklausymas, kiti veiksmai, susiję
su vaikais, kuriuose privalo dalyvauti psichologas. Iš jų 34 ikiteisminiame tyrime, 10
baudžiamajame procese, 24 civiliniame procese, 3 adminsitracinių nusižengimų teisenoje
ir 2 kartus psichologas dalyvavo teismo posėdžiuose.

34

24

10

Ikiteisminis tyrimas

Baudžiamasis procesas

Civilinis procesas

Vidutinis teismo psichologo
apklaustų nepilnamečių
amžius ikiteisminiame tyrime
ir baudžiamajame procese –
12,9 m. (nuo 4 iki 17 m.). 29
nukentėjusieji, 13 liudytojų ir 2
įtariamieji. Apklausti 28
berniukai ir 16 mergaičių.
Vidutinis nepilnamečių, kurių
nuomonę per psichologą
išklausė civiliniame procese,
amžius – 11,8 m. (nuo 5 iki 17
m.). Nuomonė išklausyta 11-os
berniukų ir 20 mergaičių.
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3

2

Adminsitracinių
nusižengimų teisena

teismo posėdžiai

2.1. Teismo psichologas
Nepilnamečio nuomonė civiliniame procese buvo išklausoma keliais būdais:
1. teismo psichologas su nepilnamečiu bendrauja vaiko apklausos kambaryje, o tuo metu
teismo posėdžių salėje suinteresuotos šalys stebi ir, esant poreikiui, klausimus užduoda per
psichologą. Tokiu būdu išklausytos 11 nepilnamečių nuomonės;
2. teismo psichologas, individualaus pokalbio metu išklausęs vaiko nuomonę, raštu parengia
išvadą ir ją pateikia teismui. Tokiu būdu buvo išklausomos 10 nepilnamečių nuomonės.
Taip pat psichologas gali būti kviečiamas į teismo posėdžių salę patekti išvadą apie vaiko
nuomonę žodžiu. 2020 m. buvo 3 tokie atvejai;
3. teismo posėdžių salėje, kai pagrindinius klausimus užduoda teisėjas, o psichologas stebi
ir, esant poreikiui, padeda. Tokiu būdu buvo išklausoma 1 nepilnamečio nuomonė.

Daugiausia vyriausiosios specialistės (psichologės) 2020 m. vykdytų apklausų,
nepilnamečių nuomonių išklausymo, dalyvavimo posėdžiuose to pageidaujant teisėjui,
vyko Alytaus rūmuose – 59, Lazdijų rūmuose – 8, Druskininkų rūmuose – 6.

59

8
Alytaus rūmai

Lazdijų rūmai

6

0

0

Druskininkų rūmai

Prienų rūmai

Varėnos rūmai
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3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Mokymai, kuriuose 2020 m. dalyvavo teisėjai
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą B-I-1;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą tema „Bendravimas su agresyviais asmenimis“ BG-3;
Komandiniai mokymai, skirti vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams;
Pagal teisėjų profesinių gebėjimų mokymo programą PROF-3;
Pagal apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Administracinių nusižengimų kodeksas“;
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų programą B-1(1);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Vartojimo kredito įstatymo taikymo
praktiniai aspektai“ C-I-KAT;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Darbo teisė: praktiniai
mokymai“ Seminaro kodas DT-1;
Pagal teisėjų mokymo programą „Teisinių vaikų apklausų psichologiniai aspektai“, Seminaro kodas NP-3;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą, seminaro kodas C-I-3;
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą „Sisteminio smurto požymių artimojoje aplinkoje
atpažinimas: galios ir kontrolės strategijų naudojimas, smurtautojo manipuliavimas ir atsakomybė“ B-I-2;
„Teisinių vaikų apklausų psichologiniai aspektai“ NP-2;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą. C-I-1;
EJTN organizuojami mokymai „Cybercrime: New Challenges in Collecting Evidence on Cyberspace in the EU (basic)“
CR/2020/11;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Skirtingų ūkio subjektų apskaita ir mokesčių pagrindai“ FIN-3-2;
Teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą, taikymo ypatumai“.

Mokymai, kuriuose 2020 m. dalyvavo teismo darbuotojai
VTD organizuojami Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Vartojimo kredito įstatymo taikymo
praktiniai aspektai“ C-I-KAT;
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą B-I-1;
„Procesinių sprendimų projektų rengimas“;
„Nusikalstamų veikų finansams kvalifikavimas: probleminiai klausimai“;
„Europos Sąjungos teisės įtaką nacionalinei sistemai“;
„Palūkanų ir delspinigių skaičiavimas, priteisimas“;
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų programą B-I-3;
„Esminiai streso valdymo, laiko planavimo ir bendradarbiavimo teismuose principai“;
Strategijos įgyvendinimas viešojo sektoriaus organizacijoje. Lyderystė ir darbuotojų motyvavimas. Įtakos darymas ir
konstruktyvus savo pozicijos atstovavimas. Pokyčių valdymas.;
„Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“;
Mokymai kancleriams „Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje“;
„Komunikacijos strategija“;
„Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolė. Sukūrimas, veikimas, tobulinimas“;
Finansų politika ir vidaus kontrolė viešajame sektoriuje. Apskaitos duomenų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės;
„Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje“;
„LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai: darbo teisinių santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aktualijos“
„Teisinių vaikų apklausų psichologiniai aspektai“
Mentorių mokymai „Darbuotojų ugdymas („coaching“): praktinių įgūdžių lavinimas.
„Pažeidžiamos proceso dalyvių grupės teismuose: kaip atpažinti ir atliepti poreikius“
Asmens duomenų tvarkymas teismuose
Vidurinės grandies vadovų mokymai „Šiuolaikinio vadovo praktika“
Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai
„Kibernetinio saugumo mokymai“
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4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI
1. Vykdant 2020 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-18
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2020 m. plano 1
dalies 1.5 punkte numatytą teismo išorinio administravimo priemonę, pasibaigus 2019
metams buvo atlikta Kauno Apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių
teismuose ilgiau kaip vienus metus nagrinėjamų baudžiamųjų bylų analizė.
Patikrinimo metu išanalizavus pateiktus duomenis apie priežastis, dėl kurių baudžiamųjų
bylų nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei metus, darytina išvada, jog neabejotinai užsitęsusią
baudžiamųjų bylų trukmę daugumoje atvejų sąlygoja objektyvios, nuo teismo valios
nepriklausančios, priežastys – proceso šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį,; bylos
sustabdymas/nagrinėjimo atidėjimas paskelbus kaltinamojo paiešką; liudytojo,
nukentėjusiųjų ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį; įrodymų tyrimo atnaujinimas;
proceso šalies prašymas atidėti bylos nagrinėjimą; paduotas skundas byloje; bylos
sustabdymas, kol bus atlikta ekspertizė.

2. Vykdant 2020 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-18
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2020 m. plano 1
dalies 1.5 punkte numatytą teismo išorinio administravimo priemonę, pasibaigus 2019
metams buvo atlikta Kauno Apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių
teismuose ilgiau kaip vienus metus nagrinėjamų civilinių bylų analizė.
Patikrinimo metu išanalizavus pateiktus duomenis apie priežastis, dėl kurių civilinių bylų
nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei metus, darytina išvada, jog daugiausia įtakos ilgesniam
civilinių bylų nagrinėjimo terminui turėjo aplinkybės, susiję su proceso šalies prašymu atidėti
bylos nagrinėjimą, galimybių sudaryti taikos sutartį sudarymu, patikslinto ieškinio pateikimu.
Įtakos turėjo ir aplinkybės dėl pareikšto priešieškinio, proceso šalių ar jų atstovų neatvykimas
į teismo posėdį, kitų asmenų įtraukimas į bylos nagrinėjimą, procesinių dokumentų trūkumų
šalinimas, bylos nagrinėjimo atidėjimas suteikiant galimybę pateikti atsiliepimus, bylos
sustabdymu, kol bus atlikta ekspertizė ar įsiteisės procesinis sprendimas kitoje
civiline/baudžiamąja tvarka nagrinėjamoje byloje.
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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
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintu
Alytaus apylinkės teismo 2020 m. organizacinės
veiklos priežiūros planu, 2020 m. atlikti patikrinimai:
Alytaus apylinkės teismo Alytaus ir Druskininkų rūmų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso 240 str., 243 str., 244 str. (bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios,
teisiamųjų posėdžių pertraukų, bylos atidėjimo terminų) laikymosi patikrinimas.
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų, Varėnos ir Prienų rūmų Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodekso 240 str., 243 str.,244 str. (bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje
pradžios, teisiamųjų posėdžių pertraukų, bylos atidėjimo terminų) laikymosi patikrinimas.
Pareiškimų dėl teismo leidimų (dėl vaikų paėmimo) išdavimo išnagrinėjimo terminų laikymosi
patikrinimas.
Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teismo posėdžių sekretorių darbo, pildant bylų elektronines
korteles teismų informacinėje sistemoje LITEKO, procesinių dokumentų įkėlimo į sistemą ir įvykių
procese formavimo bei pildymo teisingumo patikrinimas.
Teismo bylų (įskaitant ir ikiteisminio tyrimo dokumentų) išsiuntimo į apeliacinės instancijos
teismą, gavus apeliacinį (atskirąjį) skundą ir atsiliepimus į jį, terminų laikymosi patikrinimas.
Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme trunka ilgiau
kaip vienerius metus, patikrinimas.
Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas
teisme trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, patikrinimas.
Alytaus apylinkės teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo terminų laikymosi baudžiamosiose ir
civilinėse bylos patikrinimas.
Alytaus apylinkės teismo Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų teismo posėdžių sekretorių
darbo, pildant bylų elektronines korteles teismų informacinėje sistemoje LITEKO, procesinių
dokumentų įkėlimo į sistemą ir įvykių procese formavimo bei pildymo teisingumo patikrinimas.
Alytaus apylinkės teisme nagrinėjamų civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme trunka ilgiau kaip
vienerius metus, patikrinimas.
Civilinių bylų, kuriose sprendimo (nutarties) priėmimas ir paskelbimas atidėtas daugiau nei du
kartus, patikrinimas.
Skyrimo į teisiamąjį posėdį po ekspertizės atlikimo baudžiamosiose bylose, terminų laikymosi
patikrinimas.
Viešai skelbtinų „nuasmenintų“ teismo procesinių sprendimų versijų parengimo, įkėlimo į Lietuvos
teismų informacinę sistemą LITEKO ir tinkamo paskelbimo terminų laikymosi patikrinimas.
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Prisijungus prie Laisvės gynėjų dienos
paminėjimui skirtos ir jau tradicija tapusios
gražios pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes
liudija“, Alytaus apylinkės teismo Alytaus,
Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų
langai 2020 m. sausio 13-osios rytą sužibo
atminimo žvakutėmis.

2020 metų kovo 11-ąją sukako 30
metų kai esame laisvi. Prieš tris
dešimtmečius žinia apie Lietuvos
Nepriklausomybę pasklido po visą
pasaulį.
Pirmųjų
Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo metinių
simboliu tapo vėjo malūnėliai, kurie
sukosi susirinkusiųjų rankose ir
skleidė žinią apie laisvę. Alytaus
apylinkės teismo kolektyvas, įkūrę
dirbtuves,
pasigamino
šventės
simbolių – vėjo malūnėlių ir
prisijungė prie visuotinės iniciatyvos
„Tik laisvi užaugam dideli!”
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Spalio 23 d., artėjančios Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga, Alytaus apylinkės
teisme vyko nemokamų teisinių konsultacijų renginys „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes
atsakome!“.
Vadovaujantis aktualiomis rekomendacijomis dėl COVID-19 plitimo, nemokamos teisinės
konsultacijos buvo teikiamos nurodytais telefonų numeriais , tačiau nesusilaukė tiek
aktyvumo, kiek ankstesniais metais, kai konsultacijos vykdavo gyvai teismuose.

2020 metais šalyje paskelbtas visuotinis
karantinas apribojo kontaktinį
bendravimą, vizitus į teismą bei
tradicinius renginius.

Prezidentūros iniciatyva 2020 m. Lapkričio 20-ąją buvo organizuojamas nuotolinis
Prezidentūros atstovų susitikimas su Alytaus apylinkės teismo teisėjais, kurio metu buvo
pristatytos naujai rengiamos Teisėjų atrankos projekto gairės, taip pat sudaryta galimybė
teisėjams diskutuoti ir išsakyti savo lūkesčius, teikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Susitikime
dalyvavo Teisės grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Jūratė
Šovienė, Respublikos Prezidento patarėjos Inga Žukovaitė, Elena Masnevaitė ir Alytaus
apylinkės teismo Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų teisėjai.
Susitikimo dalyviai pasidalino įžvalgomis ir idėjomis dėl teismų darbo kokybės gerinimo,
darbo krūvio optimizavimo, aptarė darbą karantino sąlygomis. Prezidentūros patarėjos
atsakė į teisėjams rūpimus klausimus.
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6. VIDINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS IR TRADICIJŲ KŪRIMAS
Sausio 11 d. buvo švenčiama Tarptautinė
žodžio „ačiū“ diena. Šią dieną Jungtinių
Tautų Organizacijos iniciatyva siekiama
atkreipti žmonių dėmesį į tai, kokią magišką
galią turi padėkos žodžiai. Mes taip pat
dėkojome vieni kitiems, įmesdami lapelius į
tam skirtą dėžutę, o mums padėkų negailėjo
prokurorai, advokatai ir kiti teismo
lankytojai. Iš viso „Ačiū“ dėžutėje sugulė
174 padėkos lapeliai, o šias mažutes
padėkas gavo VISI Alytaus rūmų
darbuotojai!
Kovo 8-ąją Alytaus apylinkės
teismo darbuotojai leidosi į
pėsčiųjų
žygį
Valstybės
atkūrimo
trisdešimtmečiui
paminėti. Nors planuotą dalyvių
skaičių
gerokai
sumažino
apniukęs dangus ir lietus,
grupelė darbuotojų sėkmingai
įveikė 20 kilometrų miško
keliukų, bekelės ir kalnelių.
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7.TEISMO FINANSAVIMAS
2020 m. Alytaus apylinkės teismui skirti 3 033 000,00 Eur. valstybės biudžeto asignavimai,
panaudoti 3 032 753,47 Eur. Didžioji biudžeto dalis, kaip ir kasmet, panaudota darbuotojų
darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms 2804428,00 Eur.

2727000,00

77428,00 71200,00 7050,00

838,09 18200,00 264,00 65863,93 17401,03 39 800,00 6708,42 1000,00

Didžiausia dalis prekių ir paslaugų naudojimui skirtų
asignavimų per praėjusiuosius metus išleista 71200,00
Eur – ryšių išlaidoms, 65863,93 Eur – komunalinėms
teismo rūmų išlaidoms ir 39800,00 Eur – kitų prekių ir
paslaugų įsigijimui.
2020 m. Alytaus apylinkės teismas užbaigė neturėdamas finansinių įsiskolinimų
darbuotojų darbo užmokesčiu, bet liko 58226,20 Eur. įsiskolinimas VMI prie LR
Finansų ministerijos ir VSDF Valdybai už privalomus mokesčius nuo priskaičiuoto
darbo užmokesčio.
2020 m. gruodžio 31 d. teismas turėjo 6769,47 Eur tiekėjams mokėtinų sumų:

3620,40 Eur už komunalines paslaugas;
2462,43 Eur už ryšių paslaugas;
645,97 Eur už kitas paslaugas (vertimai, ūkines prekes);
40,67 Eur už pastatų apsauga;
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