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ĮŽANGA
Pastarieji keleri metai Lietuvai buvo kupini
iššūkių. 2020 metais prasidėjusi ir tebesitęsianti
pandemija privertė visuomenę prisitaikyti prie pokyčių
ne tik kasdieniniame gyvenime, bet ir socialinėje bei
darbinėje aplinkoje. Lietuvos teismų sistema taip pat
įsivertino kokių naujų priemonių bei žingsnių imtis tam,
kad užtikrinti savo pagrindinės funkcijos įgyvendinimą
– vykdyti teisingumą. Kaip žinia, galėjome tobulėti
pasitelkdami

naujas

informacinių

technologijų

galimybes nuotolinių posėdžių vykdymui, operatyviai
perorganizuoti darbo procesus ir pasidžiaugti, kad tai
pavyko padaryti sklandžiai. Įgyta patirtis leido užtikrintai priimti dar vieną iššūkį – 2021
metais į Lietuvą atvykusių pabėgėlių teisių bei pareigų įgyvendinimą. Alytaus apylinkės
teismas, neatsiejamai nuo visos teismų sistemos, nagrinėjo iš Baltarusijos Respublikos
atvykusių asmenų bylas bei iš labai arti galėjo prisiliesti prie tarptautinių žmogaus teisių
įgyvendinimo.
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“ ir
siekdama pristatyti Alytaus apylinkės teismo veiklą, teikiu 2021 m. Alytaus apylinkės
teismo veiklos ataskaitą. Joje pateikiu išsamią informaciją apie teisingumo vykdymą –
bylų nagrinėjimą ir atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Neabejotina, kad tinkamas ir
kokybiškas konstitucinių teisių užtikrinimas ir bylų nagrinėjimas betarpiškai susijęs su
teismo administracinių procesų planavimu ir vykdymu. Racionalus ir nuoseklus veiklos
planavimas, objektyvus funkcijų ir bylų paskirstymas, žmogiškieji ištekliai bei turimi
finansiniai resursai leidžia mums įgyvendinti ir įvykdyti savo tiesiogines funkcijas –
operatyviai, sklandžiai ir skaidriai nagrinėti priskirtas bylas. Noriu nuoširdžiai
pasidžiaugti, kad 2021 metais Alytaus apylinkės teisėjai ir teismo
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darbuotojai labai aktyviai tobulino kvalifikaciją, kėlė sau aukštus kompetencijų
tobulinimo reikalavimus. Juk kompetentinga komanda – tai kertinis akmuo sklandžiam
ir savalaikiam teismo darbui užtikrinti, tai savo darbą išmanantys, žmogiškąsias
vertybes puoselėjantys ir teisingumo vykdymą užtikrinantys komandos nariai.
Siekdama pristatyti Alytaus apylinkės teismo veiklą, kviečiu susipažinti su Alytaus
apylinkės teismo 2021 metų veiklos ataskaita.

Pagarbiai
Alytaus apylinkės teismo pirmininkė
Irmutė Kliučinskienė
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMAS
2021 metais teisme gauta:
6104 civilinės bylos;
1343 baudžiamosios bylos;
1190 administracinių
nusižengimų bylų.
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2021 m. Alytaus apylinkės teismo bendras teisėjų darbo krūvis, nagrinėjant
bylas ir kitus dokumentus, siekė 27,29 procento.
Bendras Lietuvos apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis 2021 m. siekė 34,2
procento.
2021 metais teisme išnagrinėta:
• 6885 civilinės bylos (iš jų – 188 prašymai civilinių bylų vykdymo procese);
• 1508 baudžiamosios bylos (iš jų 591 prašymas ir teikimas baudžiamųjų bylų
vykdymo procese);
• 1271 administracinių nusižengimų bylos (iš jų – 606 prašymai administracinių
nusižengimų vykdymo procese);
• 2241 ikiteisminio tyrimo dokumentas.
2241
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1.BYLŲ NAGRINĖJIMAS
2021 metais Alytaus apylinkės teisme buvo gautos 69 bylos, nagrinėjamos pagal
Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymą.
Apžvelgus šių bylų pasiskirstymą pagal teismo rūmus, matyti, kad 41% bylų –
28, yra išnagrinėtos Alytaus rūmuose. Druskininkų rūmuose – 20 bylų; Varėnos
rūmuose – 10; Lazdijų rūmuose – 7 bylos ir Prienų rūmuose - 4, tai sudaro 6 % visų
teisme išnagrinėtų bylų, nagrinėjamų pagal Lietuvos Respublikos užsieniečių
teisinės padėties įstatymą.

Alytaus rūmai

14%

Druskininkų rūmai

6%
41%

Lazdijų rūmai

10%
Prienų rūmai
Varėnos rūmai

29%
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
806 civilinės bylos perkeltos iš 2020 metų.
2021 .metais teisme išnagrinėtos 6879 civilinės bylos.
.718

civilinių bylų perkeltos į 2022 metus.

Iš 6879 civilinių bylų, išnagrinėtų 2021 m.:
2263– ginčo teisena;
998 – ypatingoji teisena;
867 – supaprastinto proceso tvarka;
111 – dokumentinio proceso tvarka.

2021 m. Alytaus apylinkės
teisme buvo gauta 24
prašymai dėl bankroto bylos
iškėlimo fiziniam asmeniui.

2021 metais vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo Alytaus apylinkės teisme
trukmė – 1.32 mėnesio.
Vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje –
1.73 mėnesio.
Apžvelgus 2021 m. teisme išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymą pagal teismo
rūmus, matyti, kad 51% visų teisme išnagrinėtų civilinių bylų – 3491 byla, yra
išnagrinėta Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose išnagrinėta 16 % visų teisme
gautų civilinių bylų – 1103 bylos; Druskininkų rūmuose – 971 civilinė byla;
Varėnos rūmuose – 879; Lazdijų rūmuose – 435 civilinės bylos, tai sudaro 6 %
visų teisme išnagrinėtų civilinių bylų.
879; 13%

Alytaus rūmai
3491; 51%
1103; 16%

Druskininkų rūmai
Lazdijų rūmai
Prienų rūmai

435; 6%

Varėnos rūmai
971; 14%
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Apžvelgus 2021 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 6361 civilinės
bylos nagrinėjimas teisme truko iki šešių mėnesių, 241 byla buvo nagrinėjama nuo
šešių iki dvylikos mėnesių, o 89 civilinės bylos buvo išnagrinėtos per daugiau nei
vienerius metus.
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2021 m. Alytaus apylinkės teisme 152 civilinės bylos buvo nutrauktos šalims
sudarius taikos sutartis.
2021 metais 14 civilinių bylų buvo perduotos teisminei mediacijai.
Didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų skaičių sudaro ypatingosios teisenos tvarka
nagrinėjamos bylos – 3819, 1969 bylos, susijusios su prievolių teise, 866 bylos, kylančios
iš šeimos teisinių santykių; 203 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių, 39 bylos dėl
fizinių asmenų bankroto.
Išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas
3%

Ypatingoji teisena

1%

13%

Su prievolių teise
susijusios bylos
Šeimos bylos
55%

28%

Daiktinių teisių
bylos
Fizinių asmenų
bankrotas
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Išnagrinėtos civilinės bylos

1926

1492

234
Priimant sprendimą

Priimant dalinį
sprendimą

Teismo įsakymą

85

183

152

Preliminarų
sprendimą

Nutraukta bylų

Nutraukta patvirtinus
taiką

Apžvelgus 2021 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 1492 bylos
buvo išnagrinėtos priimant sprendimą; 1926 civilinės bylos – priimant teismo
įsakymą; 85 bylos – priimant preliminarų sprendimą; 234 bylos – priimant
dalinį sprendimą. 183 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 152 bylos – nutrauktos
patvirtinus taikos sutartį.
Elektroninių civilinių bylų skaičius
587; 10%
Elektroninės bylos
Ne elektronine forma
vedamos bylos

5517; 90%

90 % visų 2021 m.
Alytaus apylinkės teisme
gautų civilinių bylų,
vedamos elektronine
forma. Iš 6104 teisme
gautų civilinių bylų –
5517 buvo inicijuotos
gautų elektroninių
dokumentų pagrindu.

Per 2021 m. teismas išdavė 2410 vykdomųjų dokumentų civilinėse bylose.
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
188 baudžiamosios bylos perkeltos iš 2020 metų.
.
2021 metais
teisme išnagrinėta 917 baudžiamųjų bylų ir 591
teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
.

164 baudžiamosios bylos perkeltos į 2022 metus.

Teisme išnagrinėtos baudžiamosios
bylos
Alytaus
rūmai

262; 17%
655; 44%

Druskininkų
rūmai
Lazdijų
rūmai

312; 21%

Prienų rūmai
Varėnos
rūmai

110; 7%

169; 11%

Apžvelgus 2021 m. teisme išnagrinėtų
baudžiamųjų bylų pasiskirstymą pagal
teismo rūmus, matyti, kad beveik pusė
visų teisme išnagrinėtų bylų – 655
baudžiamosios bylos, yra išnagrinėtos
Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose
išnagrinėta 21 % visų teisme gautų
baudžiamųjų bylų – 312; Varėnos
rūmuose – 262 bylos; Lazdijų rūmuose
– 110 bylų; Druskininkų rūmuose –
169 baudžiamosios bylos, kurios
sudaro 11% visų teisme gautų
baudžiamųjų bylų.

Iš 2021 metais išnagrinėtų 917 baudžiamųjų bylų,
470 bylų išnagrinėtos priimant baudžiamąjį
įsakymą; priimant nutartį – 6; priimant nuosprendį – 391; 9 baudžiamosios bylos buvo nutrauktos.
Išnagrinėtos baudžiamosios bylos
Nutrauktos bylos

9

Išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą

470

Išnagrinėta priimant nutartį

6

Išnagrinėta priimant nuosprendį

391
0

50

100

10

150

200

250

300

350

400

450

500

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
Baudžiamosios bylos pagal kategorijas
50

Visos kitos
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai (įskaitant susijusius
su dokumentų klastojimu)

34

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai

21

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis
ar psichotropinėmis medžiagomis

61

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui

49

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams

115

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui

295
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Pagrindinę dalį 2021 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų sudaro bylos dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai
– 292, bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui – 295, ir bylos dėl
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams – 115.
Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: 61 byla dėl nusikaltimų susijusių su disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis; 49 bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
teisingumui, 34 bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valdymo tvarkai (įskaitant
nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su dokumentų klastojimu).

2021 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 2.04 mėnesio.

2021 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje – 2.52
mėnesio.

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
822

67
28
Nagrinėjimas truko iki 6
mėnesių

Nagrinėjimas truko nuo 6 iki
12 mėnesių

Nagrinėjimas truko 12
mėnesių ir ilgiau
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Praėjusiais metais 822
baudžiamosios bylos
išnagrinėtos greičiau kaip
per šešis mėnesius. 67
baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo laikotarpis
tęsėsi nuo šešių iki dvylikos
mėnesių. 28 baudžiamosios
bylos buvo nagrinėjamos
ilgiau negu metus.

1.2
1.3

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
2021 m. 870 asmenų buvo pripažinti
kaltais padarius nusikaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse.

Bausmių rūšys

Viešieji darbai

6%

Bauda

Iš minėtų 870 asmenų, 218 asmenų buvo
skirtos laisvės apribojimo bausmės, 250
asmenų – baudos, 190 asmenų nubausti
terminuoto laisvės atėmimo bausmėmis,
200 – areštu, o 51 asmuo – viešaisiais
darbais.

21%
Laisvės
apribojimas

27%
22%

Areštas

24%
Terminuotas
laisvės
atėmimas

2021 m. buvo nuteisti 14 nepilnamečių
asmenų.
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Skudnai dėl komisijos nutarimo

Teikimai dėl lygtinio paleidimo iš patiasos
įstaigos
Iš viso

Patenkinta

Teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo
panaikinimo

Atmesta

Teisme 2021 m. buvo išnagrinėtas 591 teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų procese.
Iš visų išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese, išnagrinėti 33 teikimai
dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Iš jų patenkinta – 14, nepatenkinta – 19.
2021 m. išnagrinėti 55 skundai dėl komisijos nutarimo, visus juos teismas nutarė atmesti.
Praėjusiais metais išnagrinėti 106 teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo,
patenkinta – 34, nepatenkinta – 72.
35,5 % visų 2021 m. Alytaus apylinkės teisme gautų baudžiamųjų bylų, vedamos
elektronine forma. Iš 1343 teisme gautų baudžiamųjų bylų – 477 buvo inicijuotos
gautų elektroninių dokumentų pagrindu.

1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
80 administracinių teisės pažeidimų bylų perkeltos iš 2020 metų.
2021 metais
. teisme išnagrinėtos 1271 administracinių nusižengimų
bylos (iš jų 606 prašymai ATP bylų vykdymo procese).
.
25 administracinių
nusižengimų bylos perkeltos į 2022 metus.

Teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymas pagal
rūmus
587

Alytaus rūmai

149

147

180

210

Druskininkų rūmai

Lazdijų rūmai

Prienų rūmai

Varėnos rūmai

Apžvelgus 2021 m. teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymą
pagal teismo rūmus, matyti, kad 46 % visų teisme išnagrinėtų administracinių
nusižengimų bylų – 587 bylos, yra išnagrinėtos Alytaus rūmuose. Druskininkų rūmuose
išnagrinėta 149 administracinių nusižengimų byla; Varėnos rūmuose – 210 bylų;
Lazdijų rūmuose – 147 bylos; Prienų rūmuose – 180 administracinių nusižengimų bylų.

2021 m. vidutinė administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme
trukmė – 1.16 mėnesio.
2021 m. administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 646 asmenys.
2021 m. 398 asmenys buvo nubausti skiriant baudą; 87 asmenys buvo
nubausti skiriant daiktų ir pajamų konfiskavimą; 25 – specialiosios teisės
atėmimą; 1 – įspėjimą; 3 – turtinio nuostolio atlyginimą.

13

1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
Praėjusiais metais daugiau nei 97 %
visų teisme išnagrinėtų
administracinių nusižengimų bylų
(647 bylos) 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.

Administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo trukmė
647

16

2

Nagrinėjimas truko iki 6 Nagrinėjimas truko nuo Nagrinėjimas truko 12
mėnesių
6 iki 12 mėnesių
mėnesių ir ilgiau

Iš 665 administracinių nusižengimų bylų, išnagrinėtų 2021 metais, didžiąją dalį sudarė
administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu – 114 bylų, su valdymo tvarka –
98 bylos. 90 išnagrinėtų bylų, susijusių su viešąja tvarka, 82 išnagrinėtos bylos - nusižengimai,
susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika.

Nusižengimai, susiję su turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais

11

Nusižengimai, susiję su aplinkos apsauga, gamtos išteklių
naudojimu ir paveldo apsauga

15

Nusižengimai, susiję su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga

25

Nusižengimai, susiję su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis

26

Nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika
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Nusižengimai, susiję su viešaja tvarka

90

Nusižengimai, susiję su valdymo tvarka
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1.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai
2021 metais teisme išnagrinėti 2241 ikiteisminio tyrimo dokumentas.
.

2021 m. Alytaus apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko:
teisėja Asta Jakučiūnienė – Alytaus rūmuose;
teisėja Džiuginta Plukienė – Druskininkų rūmuose;
teisėja Asta Vailionienė – Lazdijų rūmuose;
teisėja Živilė Janavičienė – Prienų rūmuose;
teisėjas Kęstutis Lukošiūnas – Varėnos rūmuose.
Teisme išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų pasiskirstymas pagal teismo rūmus

12%

1474 – Alytaus rūmuose;

Alytaus rūmai

10%
8%
4%

Iš 2241 per 2021 m.
išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų:

Druskininkų rūmai

174 – Lazdijų rūmuose;

Lazdijų rūmai
66%

86 – Druskininkų rūmuose.

Prienų rūmai
Varėnos rūmai

230 – Prienų rūmuose;
277 – Varėnos rūmuose;

Teisme gauti ikiteisminio tyrimo
dokumentai

2019-2020 metais augės
ikiteisminio tyrimo dokumentų
skaičius, 2021 m. šiek tiek
sumažėjo. Apžvelgus pateiktus
duomenis, matyti, kad 2018 m.
buvo gauta 2161 ikiteisminio
tyrimo dokumentas, 2019 m. –
2731 dokumentas, 2020 m. – 2905,
o 2021 metais – 2241 ikiteisminio
tyrimo dokumentas.

2905
2731
2241

2161

2018
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2019

2020

2021

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 nuo
2020 metų, kai visoje šalyje buvo įvestas karantinas.

2021 m. teisme įvyko 1485
nuotoliniai teismo posėdžiai.

760

305
214
105
Alytaus rūmai

Druskininkų rūmai

Lazdijų rūmai

101
Prienų rūmai

Varėnos rūmai

Daugiausia nuotolinių teismo posėdžių – 760 – įvyko Alytaus rūmuose, Prienų rūmuose –
305 nuotoliniai teismo posėdžiai, Druskininkų rūmuose – 214, Lazdijų – 105 ir Varėnos –
101 nuotolinis teismo posėdis.
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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 nuo 2021
metų birželio mėnesio vadovauja teismo kanclerė
Roberta Samuolytė-Kisielienė.
Alytaus apylinkės teismo struktūra sudaroma ir
keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretais, Teisėjų Tarybos nutarimais bei kitais
teisės aktais.
2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Alytaus apylinkės
teisme buvo patvirtinti:
29 teisėjų etatų;
68 valstybės tarnautojų etatai;
50 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
etatai.

Varėnos rūmai

Vadovaujantis Alytaus apylinkės teismo
asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringo tvarkos aprašu, 2021 m.
Alytaus apylinkės teisme buvo atliktas
aptarnavimo teisme vertinimas, kurio
metu teisme apsilankę asmenys savo
nuomonę išreiškė atsakydami į
anoniminės anketos klausimus.
Anonimines apklausos anketas
užpildė 158 asmenys.

4,8

Prienų rūmai

4,6

Lazdijų rūmai

4,7

Druskininkų rūmai

4,8

Alytaus rūmai

4,8

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

Apibendrinus gautus rezultatus,
nustatytas bendras aptarnavimo teisme
lygis – 4,7 (penkiabalėje sistemoje).
Alytaus rūmuose – 4,8; Druskininkų
rūmuose – 4,8; Lazdijų rūmuose – 4,7;
Prienų rūmuose – 4,6; Varėnos
rūmuose – 4,8.
4,8

4,85

2021 metais Alytaus apylinkės teismą paliko teisėjai Jonas Malinauskas, Vaida Baumilė
ir teismo kanclerė Vilma Grigaravičienė.
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
61

32

20

19

17
12

11

10
4
Alytaus rūmai

5

Druskininkų rūmai
Teisėjai

20

17
2

11

4

4

Lazdijų rūmai

Valstybės tarnautojai

10
5

4

Prienų rūmai

Dirbantys pagal darbo sutartį

6
Varėnos rūmai

Viso

Apžvelgus pateiktus duomenis matyti, kad Alytaus rūmuose 2021 m. pabaigoje dirbo
didžiausias skaičius darbuotojų, lyginant su kitais teismo rūmais – 12 teisėjų, 32
valstybės tarnautojai ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Druskininkų
rūmuose dirbo 4 teisėjai, 10 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis. Lazdijų rūmuose dirbo 2 teisėjai, 4 valstybės tarnautojai ir 11
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Prienų rūmuose dirbo 4 teisėjai, 11
valstybės tarnautojų ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Varėnos rūmuose
– 4 teisėjai, 10 valstybės tarnautojų ir 6 darbuotojai, kurie dirbo pagal darbo sutartis.
Teismo personalas

Didžiausią darbo stažą teisme turintis
teisėjas pradėjo dirbti 1994 m.

Ilgiausiai Alytaus apylinkės teisme
dirbantis valstybės tarnautojas
įsidarbino 1985 m.

17%
Vyrai
Moterys

83%

Didžiausią darbo Alytaus apylinkės
teisme stažą turintis darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį, teisme
pradėjo dirbti 1987 m.

Didžiąją dalį Alytaus apylinkės teisme
dirbančių asmenų sudarė moterys – net
83%. 2021 m. teisme dirbo 17% vyrų.
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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 2021 m. įvyko 51
nepilnamečių asmenų apklausa, nepilnamečių nuomonių išklausymas, kiti veiksmai, susiję
su vaikais, kuriuose privalo dalyvauti psichologas. Iš jų 66% ikiteisminiame tyrime, 18%
civiliniame procese, ir 16% apklausų baudžiamajame procese.

16%

Ikiteisminiame tyrime
18%

Civiliniame procese
Baudžiamajame
66%

20

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 5 nepilnamečių nuomonės;
2. teismo psichologas, individualaus pokalbio metu išklausęs vaiko nuomonę, raštu parengia
išvadą ir ją pateikia teismui. Tokiu būdu buvo išklausomos 4 nepilnamečių nuomonės.
3. 1 kartą teikta psichologo nuomonė žodžiu teismo posėdžio metu.
Nepilnamečių nuomonės išklausymo civiliniame procese
pasiskirstymas pagal būdą
Nuomonės
išklausymas teismo
posėdžio metu vaiko
apklausos
kambaryje

10%

50%
Teismo psichologo
išvada dėl
nepilnamečio
nuomonės raštu

40%

Daugiausia vyriausiosios specialistės (psichologės) 2021 m. vykdytų apklausų,
nepilnamečių nuomonių išklausymo, dalyvavimo posėdžiuose to pageidaujant teisėjui,
vyko Alytaus rūmuose – 73%, Lazdijų rūmuose – 15%, Prienų rūmuose – 6%.

2%
Alytaus rūmai

15%

Prienų rūmai

4%

Druskininkų
rūmai
Lazdijų rūmai

6%

73%
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3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Mokymai, kuriuose 2021 m. dalyvavo teisėjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Lyderystė teismuose: efektyvi kasdienio vadovavimo
praktika“ (Seminaro kodas LYD-1);
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“;
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos organizuoti projektiniai mokymai “NOPLACE4HATE: Lietuvos
institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas”;
Pagal Bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Profesionalus vadovavimas“;
„Komandinis darbas“;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Darbo teisė“
(seminaro kodas DT-1);
Pagal teisėjų mokymo programą „Nepilnamečių justicija“;
„Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo taikymas 2021 m.“;
„Virtualus turtas – reguliavimas ir priežiūra“;
„Streso ir konfliktų valdymas“;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Teisėjų etika“;
Pagal teisėjų mokymo programą „Kreipimasis į Konstitucinį teismą“ (seminaro kodas KT);
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas B-I-1);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių, apygardų ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mokymo
programą „Europos sąjungos paveldėjimo teisė“ (seminaro kodas PT);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių, apygardų ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mokymo
programą „Kritiniai pokalbiai, jų valdymas“ (seminaro kodas KP);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-I-2)
Pagal apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Teismo ekspertizė“
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-I-4)
„Žmogaus teisių užtikrinimas“;
„ESTT Jurisprudencija“;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Europos procedūros civilinėse
ir komercinėse bylose“ (seminaro kodas CKP);
Pagal šeimos bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą (seminaro kodas ŠT-1);
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų programą „Apskaitos pagrindai ir įmonių finansinė atskaitomybė“;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų programą „Sprendimų priėmimo ir argumentavimo psichologija“ (Seminaro
kodas SP)
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas B-I-2);
„Įtariamųjų vaikų apklausa“;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Psichikos sveikatos raštingumas“ (Seminaro kodas PSI);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-I-1);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių, apygardų ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mokymo
programą „Civilinių bylų praktika“ (seminaro kodas CBP);
Pagal teisėjų, pageidaujančių vykdyti mediatorių veiklą, įvadinio mokymo programą (seminaro kodas ĮVMED)
NTA ir JAV Teisingumo departamento organizuojami kovos su prekyba žmonėmis mokymai;
„Akademinė etika“;
ERA organizuojami mokymai „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union“;
„Mediacijos proceso valdymas: praktiniai ir psichologiniai aspektai“;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-II-2);
Pagal bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Neapykantos nusikaltimai: teisiniai ir psichologiniai aspektai
(seminaro kodas NN);
Pagal bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Atsparumas teisėjo darbe: kaip pasiekti balansą tarp darbo ir
poilsio“ (seminaro kodas ATS);
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38. Pagal bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Psichologinė parama nukentėjusiesiems ir liudytojams teismo
procese“ (seminaro kodas NL);
39. EJTN organizuojamas seminaras“Cybercrime And E-Ebidence I (basic)“;
40. EJTN organizuojamas seminaras “Elektroninių komunikacijų teisė“;
41. Pagal bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Emocinės įtampos valdymas neapibrėžtumo sąlygomis“
(seminaro kodas EĮ);
42. Pagal apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Administracinių nusižengimų kodeksas“
(seminaro kodas (ANK-K).
Mokymai, kuriuose 2021 m. dalyvavo teismo darbuotojai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas B-I-1);
„Komandinis darbas“;
„Nepilnamečių justicija“;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-I-1)
„Teisėjų etika“ (ET/P);
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas C-II-1);
„Darbo teisės aktualijos“;
„Streso ir konfliktų valdymas“;
Pagal civilines bylas nagrinėjančių apylinkių, apygardų ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mokymo
programą „Civilinių bylų praktika“ (seminaro kodas CBP);
„Žmogaus teisių užtikrinimas“;
„Procesinių sprendimų projektų rengimas“;
Pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą (seminaro kodas B-I-2);
Pagal teisėjų mokymo programą „Kreipimasis į Konstitucinį teismą“ (Seminaro kodas KT);
Pagal apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Administracinis nusižengimų kodeksas“
(seminaro kodas ANK/P);
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“;
„Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių užtikrinimas baudžiamajame procese“;
Pagal teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Psichikos sveikatos raštingumas“ (Seminaro kodas PSI);
Pagal apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Administracinis nusižengimų kodeksas“
(seminaro kodas ANK-K1);
„Tarpvalstybinio pobūdžio civilinių bylų nagrinėjimas: supaprastintos Europos procedūros“;
„Legal English for the European Union/Ingles juridico para la Union Europea“;
„Sprendimų priėmimas kritinėse situacijose bei pokyčių įvedimas nestandartinėse/neapibrėžtose situacijose“;
„Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ tinklaveikos renginys tema „Problemų sprendimo organizacijose
metodai“;
Projekto „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ tinklaveikos renginys tema „Palankaus psichoemocinio
klimato kūrimas ir komandos perdegimo sindromo prevencija bei vidinė komunikacija organizacijoje“;
„Darbo santykiai. Sudarymas, vykdymas ir nutraukimas. Praktinių pavyzdžių analizė“;
„Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ tinklaveikos renginys tema "Strateginė komunikacija" ir "Ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių saugumo užtikrinimas";
„Turto apskaita viešajame sektoriuje ir jos ypatumai. Metinė inventorizacija viešajame sektoriuje“;
„Asmens duomenų tvarkymas teismuose“;
„Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo taikymas 2021 m.“;
"Elektroniniai personalo dokumentai įgyvendinimas ir efektyvus taikymas";
Generalinės prokuratūros ir VŠĮ „Paramos vaikams centro“ organizuojama konferencija „Vaiko apsauga nuo
smurto: teisinio proceso ir psichologinės pagalbos galimybės“;
Mentorių mokymai „Vidinio monitoringo („slapto kliento“) tyrimų teismuose organizavimas“;
„Įtariamųjų vaikų apklausa“;
LITEKO2 neprocesinių dokumentų DVS mokymai;
„Efektyvi vidinė komunikacija – raktas į sistemos reputaciją ir tinkamą komunikacijos funkcijos pripažinimą“;
„Nefinansinės darbuotojų motyvavimo priemonės teismuose“;
„Dokumentų valdymas. Elektroniniai dokumentai. Dokumentų rengimo aktualijos“;
„Asmenų aptarnavimo meistriškumas“.
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4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI
1. Vykdant 2021 m. vasario 8 d. Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-8
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2021 m. plano 1
dalies 1.2. punkte numatytą teismo išorinio administravimo priemonę, nuo rugpjūčio 9 d.
buvo atliekamas Alytaus apylinkės teismo pirmininko įgyvendinamos vidinio teismo
administravimo veiklos, susijusios su teisėjų ir teismo personalo darbo krūvio stebėsena,
tolygaus darbo krūvio paskirstymu ir bylų perdavimu kitiems teismo rūmams, efektyvumo
patikrinimas.
Atlikus patikrinimą buvo pateiktos išvados:
• su teisėjų, jų padėjėjų, sekretorių ir raštinės darbuotojų skaičiumi ir jo pokyčiu
(dinamika) susiję klausimai tiriamuoju laikotarpiu Alytaus apylinkės teisme buvo
sprendžiami operatyviai laikantis teisės aktų reikalavimų;
• Alytaus apylinkės teismo administracija skiria didelį dėmesį darbuotojų pavadavimo
klausimams spręsti;
• vidinį teismo administravimą atliekantys subjektai nuolat vykdė darbo krūvio stebėseną,
kontroliavo bylų paskirstymą, o, esant būtinybei ir siekiant užtikrinti proceso skaidrumo,
savalaikio bylų nagrinėjimo principus, bylos iš vienų Alytaus apylinkės teismo rūmų buvo
perduodamos kitiems teismo rūmams;
• nustatant teisėjų specializacijas buvo laikomasi Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d.
nutarimo Nr. 13P-202-(7.1.2) su vėlesniais pakeitimais nuostatų.

2. Vykdant 2021 m. vasario 8 d. Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-8
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2021 m. plano 1
dalies 1.5 punkte numatytą teismo išorinio administravimo priemonę, pasibaigus 2021
metams buvo atlikta Kauno Apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių
2. Vykdant
vasario
8 d.nagrinėjamų
Kauno apygardos
teismo bylų
pirmininko
teismuose
ilgiau2021
kaipm.
vienus
metus
baudžiamųjų
analizė.įsakymu Nr. V1-8
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo
Patikrinimo
išanalizavus
pateiktus
duomenis
apie priežastis, veiklos
dėl kurių
baudžiamųjų
veiklosmetu
teritorijoje
esančių
apylinkių
teismų administracinės
priežiūros
2021
bylų nagrinėjimas
užsitęsė
ilgiau
nei
metus,
darytina
išvada,
jog
neabejotinai
užsitęsusią
m. plano
baudžiamųjų
trukmę numatytą
daugumoje
atvejų
sąlygoja
objektyvios,priemonę,
nuo teismo
valios
1 daliesbylų
1.5 punkte
teismo
išorinio
administravimo
pasibaigus
nepriklausančios,
priežastys
– proceso
šalių
ar jų atstovų
neatvykimas
į teismo posėdį,;
bylos
2019 metams
buvo atlikta
Kauno
Apygardos
teismo
veiklos teritorijoje
esančiuose
sustabdymas/nagrinėjimo
atidėjimas
paskelbus
kaltinamojo
paiešką;bylųliudytojo,
apylinkių teismuose ilgiau
kaip vienus
metus nagrinėjamų
baudžiamųjų
analizė.
nukentėjusiųjų ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį; įrodymų tyrimo atnaujinimas;
Patikrinimo
metuprašymas
išanalizavus
pateiktus
apie paduotas
priežastis, skundas
dėl kuriųbyloje;
baudžiamųjų
proceso šalies
atidėti
bylos duomenis
nagrinėjimą;
bylos
bylų
nagrinėjimas
užsitęsė
ilgiau
nei
metus,
darytina
išvada,
jog
neabejotinai
užsitęsusią
sustabdymas, kol bus atlikta ekspertizė, COVID-19 viruso plitimo sąlygotas karantinas.
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.
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5. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI

3. Vykdant 2021 m. vasario 8 d. Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-8
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2021 m. plano 1
dalies 1.5 punkte numatytą teismo išorinio administravimo priemonę, pasibaigus 2021
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 papildomų įrodymų rinkimu,
galimybių sudaryti taikos sutartį sudarymu, bylos išsiuntimu į aukštesnės instancijos teismą,
proceso šalių ar jų atstovų neatvykimu į bylos nagrinėjimą. Taip pat kaip priežastys
įtakojusios bylos nagrinėjimo trukmę – patikslinto ieškinio pateikimas, pareikštas
priešieškinys, proceso šalies prašymai atidėti bylos nagrinėjimą ir šalyje paskelbtas
karantinas.

4. Vadovaujantis Nacionalinės teismų administracijos metiniu Vidaus audito skyriaus
planu, nuo 2021 m. lapkričio 9 d. atliekamas E. bylų siunčiamų dokumentų proceso dalyviams
ekonomiškumo vertinimo vidaus auditas.
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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
2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintu
Alytaus apylinkės teismo 2021 m. organizacinės
veiklos priežiūros planu, 2021 m. atlikti patikrinimai:
Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas teisme trunka ilgiau kaip vienerius metus, kontrolė, sąrašo
sudarymas, ilgo nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir šalinimas.
Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme trunka ilgiau kaip vienerius metus, kontrolė, sąrašo
sudarymas, ilgo nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir šalinimas.
Administracinių nusižengimų bylų, kurių nagrinėjimas teisme trunka ilgiau kaip šešis mėnesius,
kontrolė, sąrašo sudarymas, ilgo nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir šalinimas.
BPK 240 straipsnyje numatytų bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios
terminų patikrinimas.
Baudžiamųjų bylų, kuriose procesas nutrauktas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo
senaties terminui, ir administracinių nusižengimų bylų, kurios nutrauktos, nes pasibaigė
administracinių nuobaudų skyrimo terminai, patikrinimas.
Nutarčių, atsisakyti priimti ieškinį civilinėse bylose, statistinis vertinimas (Priėmimas,
apskundimas).
Pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo išnagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimas.
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.
Teismo posėdžių sekretorių rengiamų dokumentų patikrinimas dėl lokaliuose teisės aktuose
nustatytų reikalavimų atitikties ir kalbos kultūros.
Teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo terminų laikymosi baudžiamosiose ir civilinėse bylose
patikrinimas.
Viešai skelbtinų „nuasmenintų“ teismo procesinių sprendimų versijų parengimo, įkėlimo į Lietuvos
teismų informacinę sistemą LITEKO ir tinkamo paskelbimo terminų laikymosi patikrinimas.
Atrankos būdu parinktų teismo posėdžių garso įrašų darymo, jų kokybės ir saugojimo, teismo
posėdžių salėse sumontuotos garso įrašų darymo aparatūros patikrinimas.
Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų
Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi patikrinimas.
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Alytaus apylinkės teismas prisijungė prie
Laisvės gynėjų dienos 30-mečio paminėjimui
skirtos ir jau tradicija tapusios gražios pilietinės
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Teismo
prieigos pasipuošė neužmirštuolių pieva, o
languose sužibo atminimo žvakutės.
2021 metų kovo 11-ąją Alytaus apylinkės teismas jungėsi prie iniciatyvos „Keliu
vėliavą“.

27

5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
2021 m. gegužės mėnesį, sujungus
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
ir Tarptautinę vaikų gynimo dieną, buvo
paskelbta akcija „Tegyvuoja geri
darbai“. Siekiant socialinio ryšio su
miesto bendruomene, Alytaus apylinkės
teismas prisijungė prie akcijos ir jos metu
surinktos lėšos buvo skirtos paskatinti
vaikus
skaityti.
Alytuje
bendradarbiavome su Alytaus miesto
bendruomenės centru, kuriems įteikėme
vaikiškų žurnalų „Lututė“, „Naminukas“
ir „National Geographic KIDS“ metines
prenumeratas. Druskininkų mieste buvo
paremta šeima, kurios mažiesiems buvo
įteikta metinė vaikiškų žurnalų „Penki“
ir „Kutis“ prenumerata.

2021 m. spalio 25 d., minint Konstitucijos dieną, vyko tradicinė nemokamų teisinių
konsultacijų diena. Miesto gyventojai buvo kviečiami pasinaudoti galimybe nemokamai
konsultuotis teisiniais klausimais bei taip užtikrinti savo teises. Dėl Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos, ji vyko nuotoliniu būdu, konsultacijas teikiant telefonu.
2021 m. lapkričio 8 d. buvo paminėta
Pyragų diena. Ši bendrystės akcija kartu
tapo ir socialine akcija, kadangi jos metu
Alytaus rūmuose surinktos lėšos skirtos
AMBC Atviram jaunimo centrui „BE
RĖMŲ”. Nuvykus į centrą, jaunuoliams
buvo perduotos dovanos bei trumpai
pristatyta teismo bendruomenė. Prienų
rūmuose surinktos lėšos perduotos
Rimanto Kaukėno fondui, o Varėnos
rūmų kolektyvas, tradiciškai, savo
surinktas lėšas skyrė benamių gyvūnėlių
prieglaudai. Viso šios iniciatyvos leidžia
teismo bendruomenei būti atviresnei
visuomenei bei skatina teigiamą
miestelėnų požiūrį į ją.
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6. VIDINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS IR TRADICIJŲ KŪRIMAS
Sausio 11 d. minėjome Tarptautinę
žodžio ,,Ačiū” dieną. Šią dieną Jungtinių
Tautų Organizacijos iniciatyva siekiama
atkreipti žmonių dėmesį į tai, kokią
ypatingą galią turi padėkos žodžiai. Šiais
metais į mūsų ,,Ačiū” dėžutę sugulė net
283 lapeliai (100 daugiau nei praėjusiais
metais)!

2021 m. balandžio 21 dieną buvo paminėta Tarptautinė
sekretorių diena. Dėl šalyje galiojančio karantino Alytaus
apylinkės teismo sekretorės nebuvo sukviestos į bendrą
sveikinimą, tačiau ryte darbo vietose rado laukiančias
staigmenas. Teismo pirmininkė dėkoja sekretorėms už jų
atsakingą, kruopštų darbą, atsidavimą ir šypsenas
pasitinkant bei išlydint kiekvieną.

Spalio 16 dieną paminėjome Boso dieną.
Nors Boso diena nėra valstybinė šventė,
tačiau kasmet spalio 16 dieną ji yra
minima ir Lietuvoje. Tai puiki proga
kolektyvui pagerbti savo vadovus,
įvertinti jų gerąsias savybes ir galimybė
stiprinti darbuotojų ir vadovų tarpusavio
ryšį.
Gruodžio 15 dieną - Teismų dieną Alytaus apylinkės teismo darbuotojai
pradėjo Šventomis Mišiomis Alytaus Šv.
Angelų sargų bažnyčioje, o po jų atskubėję
į darbą, kabinetuose rado saldžias
staigmenėles ir Teismo pirmininkės
Irmutės Kliučinskienės sveikinimus.
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6. VIDINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS IR TRADICIJŲ KŪRIMAS
2021 m. rugsėjo 4 d. Alytaus apylinkės teismo darbuotojai dalyvavo Lietuvos teismų
sąskrydyje.
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7.TEISMO FINANSAVIMAS
2021 m. Alytaus apylinkės teismui skirti 2 919 000 Eur. valstybės biudžeto asignavimai,
panaudoti 2 917 590 Eur. Didžioji biudžeto dalis, kaip ir kasmet, panaudota darbuotojų
darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms 2 694 303 Eur.

2694303

38303

66363

6298

2021 m. Alytaus apylinkės teismas
užbaigė neturėdamas finansinių
įsiskolinimų darbuotojų darbo
užmokesčiu, bet liko 6666,97 Eur.
įsiskolinimas VSDF Valdybai už
privalomus mokesčius nuo
priskaičiuoto darbo užmokesčio.

451

6610

20

75102

12606

32436

22706

1000,00

Didžiausia dalis prekių ir paslaugų naudojimui skirtų
asignavimų per praėjusiuosius metus išleista 66363
Eur – ryšių išlaidoms, tai sudaro 33,1% nuo visų
gautų asignavimų prekių ir paslaugų naudojimui,
75102 Eur – komunalinėms teismo rūmų išlaidoms,
tai yra 37,4% nuo visų gautų asignavimų prekių ir
paslaugų naudojimui. Alytaus apylinkės teismo
programa „Teisingumo vykdymas“ ,finansuojama iš
valstybės lėšų, įvykdyta 100%.

Tiekėjams mokėtinų sumų 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 20380,74 Eur. :
8508,66 Eur už komunalines paslaugas;
4246,27 Eur už ryšių paslaugas;
4837,48 Eur už kitas paslaugas (vertimai, ūkinės prekės);
615,84 Eur už įsigytus degalus;
2137,41 Eur už atliktas ekspertizes.
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