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ĮŽANGA
„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“ Liucijus Anėjus Seneka
2019 metų pradžia teismų sistemai nepagailėjo naujų
išbandymų ir iššūkių, reputacijos krizė palietė kiekvieną, kuris
sąžiningai dirbo ir stengėsi, jog visuomenė tikėtų ir pasitikėtų
teisingumu. Kita vertus, iššūkiai 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. Todėl
didžiausias ir svarbiausias mano, kaip vadovo, tikslas yra išlaikyti
turimą komandą, kurią sudaro motyvuoti, gebantys komunikuoti,
suvokiantys ir palaikantys mūsų institucijos viziją, suprantantys savo
vaidmenį teisme, prisiimantys atsakomybę už savo indėlį į darbą,
žmonės. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad esu šios komandos dalimi, visada siekiu ir sieksiu
aiškios vertybių sistemos, teisingo darbo įvertinimo, nuolatinių kompetencijų ugdymo, orių
darbo sąlygų ir palankios emocinės atmosferos darbinėje aplinkoje.
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.
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 2019 metų Alytaus apylinkės teismo veiklos ataskaitą.
Bylų nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas taip pat nemaža dalimi priklauso ir
nuo tinkamo veiklos planavimo, funkcijų pasidalijimo, darbo krūvio pasiskirstymo, teisėjų ir kitų
teismo darbuotojų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo organizavimo bei teismo materialinio
techninio aprūpinimo. Šioje apžvalgoje rasite bylų nagrinėjimo statistinius duomenis, informaciją
apie teismo struktūrą bei personalą ir jo pokyčius, įvykusius 2019 metais, informaciją apie
nuotolinius teismo posėdžius, psichologo veiklą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, veiklos
patikrinimus, atvirumo visuomenei įgyvendinimą ir finansavimą. Siūlau susipažinti su Alytaus
apylinkės teismo 2019 metų veiklos ataskaita.
Pagarbiai
Alytaus apylinkės teismo pirmininkė
Irmutė Kliučinskienė
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMAS
2019 metais teisme gauta:
• 6621 civilinė byla;
• 1524 baudžiamosios bylos;
• 1219 administracinių nusižengimų bylos.

2019 m. Alytaus apylinkės teismo bendras teisėjų darbo krūvis, nagrinėjant
bylas ir kitus dokumentus, siekė 28,89 procento.
Bendras Lietuvos apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis 2019 m. siekė 36,70
procento.
2019 metais teisme išnagrinėta:
• 7155 civilinės bylos;
• 1089 baudžiamosios bylos;
• 1267 administracinių nusižengimų bylos;
• 596 prašymai ir teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese;
• 374 prašymai civilinių bylų vykdymo procese;
• 26 prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese;
• 2731 ikiteisminio tyrimo dokumentai.
Prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese

26

Prašymai civilinių bylų vykdymo procese

374

Prašymai ir teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese

596

Baudžiamosios bylos

1089

Administracinių nusižengimų bylos

1267

Ikiteisminio tyrimo dokumentai

2731

Civilinės bylos

7155
0

4

2000

4000

6000

8000

1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
868 civilinės bylos perkeltos iš 2018 metų.
2019. metais teisme išnagrinėta 7155 civilinės bylos.
.
1005
civilinės bylos perkeltos į 2020 metus.

Iš 7155 civilinių bylų, išnagrinėtų 2019 m.:
2275– ginčo teisena;
1116 – ypatingoji teisena;
850 – supaprastinto proceso tvarka;
252 – dokumentinio proceso tvarka.

2019 m. Alytaus apylinkės
teisme buvo gauti 8 prašymai
dėl bankroto bylos iškėlimo
fiziniam asmeniui.

2019 metais vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo Alytaus apylinkės teisme
trukmė – 1.40 mėnesio.
Pažymėtina tai, kad vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I
instancijoje) Lietuvoje – 1.81 mėnesio.
Apžvelgus 2019 m. teisme gautų civilinių bylų pasiskirstymą pagal teismo
rūmus, matyti, kad 44% visų teisme gautų bylų – 2931 civilinė byla, yra gauta
Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose gauta 17 % visų teisme gautų civilinių bylų –
1140 byla; Druskininkų rūmuose – 941 civilinė byla; Varėnos rūmuose – 987;
Lazdijų rūmuose – 622 civilinės bylos, kurios sudaro 10 % visų teisme gautų
civilinių bylų.

987; 15%

Alytaus rūmai

Druskininkų rūmai

Lazdijų rūmai

Prienų rūmai

1140; 17%
2931; 44%
622; 10%

Varėnos rūmai
941; 14%
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Apžvelgus 2019 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 6779 civilinių
bylų nagrinėjimas teisme truko iki šešių mėnesių, 280 bylų buvo nagrinėjamos nuo
šešių iki dvylikos mėnesių, o 96 civilinės bylos buvo išnagrinėtos per daugiau nei
vienerius metus.
Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė
Ilgiau nei 12 mėnesių
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2019 m. Alytaus apylinkės teisme 232 civilinės bylos buvo nutrauktos šalims
sudarius taikos sutartis.
2019 metais 15 civilinių bylų buvo perduotos teisminei mediacijai.
Didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų skaičių sudaro ypatingosios teisenos tvarka
nagrinėjamos bylos – 4034, 1884 bylų, susijusių su prievolių teise, 949 bylos, kylančios iš
šeimos teisinių santykių; 131 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių; 36 bylos dėl
darbo teisinių santykių.
Išnagrinėtų civilinių bylų paskirstymas pagal kategorijas
Su prievolių teise susijusios bylos
27%

Šeimos bylos

57%

Daiktinės teisės bylos
2%

Darbo santykių bylos

13%

Ypatingoji teisena

1%
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1.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
Išnagrinėtos civilinės bylos

1989
1440

220

194
Priimant
sprendimą

Priimant dalinį Teismo įsakymą
sprendimą

Preliminarų
sprendimą

167

232

Nutraukta bylų

Nutraukta,
patvirtinus taiką

Apžvelgus 2019 m. išnagrinėtų civilinių bylų duomenis, matyti, kad 1440 bylų
buvo išnagrinėtos priimant sprendimą; 1989 civilinės bylos – priimant teismo
įsakymą; 220 bylų – priimant preliminarų sprendimą; 194 bylos – priimant
dalinį sprendimą. 167 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 232 bylos – nutrauktos
patvirtinus taikos sutartį.
Elektroninių civilinių bylų skaičius

1745

4876

Ne elektronine forma vedamos bylos

74 % visų 2019 m.
Alytaus apylinkės teisme
gautų civilinių bylų,
vedamos elektronine
forma. Iš 6621 teisme
gautų civilinių bylų –
4876 buvo inicijuotos
gautų elektroninių
dokumentų pagrindu.

Elektroninės bylos

Per 2019 m. teismas išdavė 2234 vykdomuosius dokumentus civilinėse bylose.

7

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
172 baudžiamosios bylos perkeltos iš 2018 metų.
. teisme išnagrinėtos 1089 baudžiamosios bylos.
2019 metais

.
205 baudžiamosios
bylos perkeltos į 2020 metus.

Teisme gautos baudžiamosios bylos
224; 15%
Alytaus rūmai
Druskininkų
rūmai
689; 45%

315; 21%

Lazdijų rūmai
Prienų rūmai
Varėnos rūmai

181; 12%
115; 7%

Apžvelgus 2019 m. teisme gautų
baudžiamųjų bylų pasiskirstymą pagal
teismo rūmus, matyti, kad beveik pusė
visų teisme gautų bylų – 689
baudžiamosios bylos, yra gautos
Alytaus rūmuose. Prienų rūmuose
gauta 21 % visų teisme gautų
baudžiamųjų bylų – 315 bylų; Varėnos
rūmuose – 224 bylos; Lazdijų rūmuose
– 181 byla;; Druskininkų rūmuose –
115 baudžiamosios bylos, kurios
sudaro 7% visų teisme gautų
baudžiamųjų bylų.

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos
Nutrauktos bylos

9

Išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą

595

Išnagrinėta priimant nutartį

8

Išnagrinėta priimant nuosprendį

440
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Iš 2019 metais išnagrinėtų 1089 baudžiamųjų bylų, 595 bylos išnagrinėtos priimant
baudžiamąjį įsakymą; priimant nutartį – 8; priimant nuosprendį – 440; 9 baudžiamosios
bylos buvo nutrauktos.
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1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
Baudžiamosios bylos pagal kategorijas

Nusikaltimai žmogaus sveikatai

1%

Nusikaltimai turtinėms teisėms

11%

3%

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
teisingumui
Nusikaltimai, susiję su doisponavimu
narkotinėmis medžiagomis
Nusikaltimai transporto eismo saugumui

36%

28%

Nusikaltimai viešajai tvarkai

13%
4%

2%

Nusikaltimai, susiję su dokumentų
klastojimu
Kitos kategorijos

2%

Pagrindinę dalį 2019 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų sudaro bylos dėl nusikaltimų žmogaus
sveikatai – 433, bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui –
341, ir bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams – 177. Kitų kategorijų bylų skaičius ženkliai mažesnis: 45 bylos dėl
nusikaltimų susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis; 34 bylos
dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 21 byla dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ir t.t.
2019 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 2 mėnesiai.
Palyginus su 2018 metų duomenimis, vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė Alytaus apylinkės
teisme padidėjo 0.25 mėnesio. 2018 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė buvo
1.75 mėnesio.
2019 metais vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė (I instancijoje) Lietuvoje – 2.04
mėnesio.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
1200
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18

0
Nagrinėjimas truko iki 6
mėn.
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iki 12 mėn.
ir ilgiau
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Praėjusiais metais 1014
baudžiamoji byla
išnagrinėta greičiau kaip
per šešis mėnesius. 57
baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo laikotarpis
tęsėsi nuo šešių iki
dvylikos mėnesių. 18
baudžiamųjų bylų buvo
nagrinėjamos ilgiau negu
metus.

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga

1.2

2019 m. 1064 asmenys buvo pripažinti
kaltais padarius nusikaltimus,
numatytus Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse.

Bausmių rūšys
84

321

191

Iš minėtų 1064 asmenų, 321 buvo
skirtos laisvės apribojimo bausmės,
282 asmenims – baudos, 223 asmenys
nubausti terminuoto laisvės atėmimo
bausmėmis, 191 – areštu, o 88 asmenys
– viešaisiais darbais.

282

223

laisvės apribojimas
bauda
terminuotas laisvės atėmimas
areštas
viešieji darbai

2019 m. buvo nuteisti 17 nepilnamečių
asmenų.
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Teikimai dėl lygtinio paleidimo iš pataisos
įstaigos

Skundai dėl komisijos nutarimo
Iš viso

Patenkinta

Teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo

Atmesta

Teisme 2019 m. buvo išnagrinėta 596 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų procese.
Iš visų išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų procese, išnagrinėti 73 teikimai
dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Iš jų patenkinta – 13, nepatenkinta – 60.
2019 m. išnagrinėtas 21 skundas dėl komisijos nutarimo, visus juos teismas nutarė
atmesti.
Praėjusiais metais išnagrinėti 53 teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo,
patenkinta – 22, nepatenkinta – 31.
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1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
74 administracinių teisės pažeidimų bylos perkeltos iš 2018 metų.
.
2019 metais teisme
išnagrinėtos 1267 administracinių nusižengimų bylos.

.
83 administracinių
nusižengimų bylos perkeltos į 2020 metus.

Teisme gautų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymas pagal
rūmus
600
500
400
300
200
100
0

469
261

234
120

Alytaus rūmai

Druskininkų rūmai

Prienų rūmai

135

Lazdijų rūmai

Varėnos rūmai

Apžvelgus 2019 m. teisme gautų administracinių nusižengimų bylų pasiskirstymą pagal
teismo rūmus, matyti, kad beveik 40% visų teisme gautų bylų – 469 administracinio
nusižengimo bylos, yra gautos Alytaus rūmuose. Druskininkų rūmuose gautos 261
administracinių nusižengimų byla; Varėnos rūmuose – 234 bylos; Lazdijų rūmuose –
134 byla; Prienų rūmuose – 120 administracinių nusižengimų bylų.

2019 m. vidutinė administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme
trukmė – 0.69 mėnesio.
2019 m. administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 1252 asmenys.
2019 m. 905 asmenys buvo nubausti skiriant baudą; 252 asmenų – daiktų ir
pajamų konfiskavimą; 69 – specialiosios teisės atėmimą; 34 – įspėjimą; 10 –
turtinio nuostolio atlyginimą.
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1.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
Praėjusiais metais daugiau nei
99 % visų teisme išnagrinėtų
administracinių nusižengimų
bylų (1261 byla) buvo
išnagrinėtos greičiau nei per
šešis mėnesius.
5 administracinių nusižengimų
bylų nagrinėjimo laikotarpis
tęsėsi nuo 6 iki 12 mėnesių.
1 administracinio nusižengimo
bylos nagrinėjimas teisme
truko ilgiau nei 12 mėnesių.

Administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo trukmė
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6 iki 12 mėn.
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Iš 1267 administracinių nusižengimų bylų, išnagrinėtų 2019 metais, didžiąją dalį sudarė
administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu – 285 bylos. 283 išnagrinėtos
bylos - nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika, 282 – nusižengimai susiję su
viešąja tvarka, 245 su valdymo tvarka.

nusižengimai, susiję su šeima ir vaikais

22

nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais
interesais

37

nusižengimai, susiję su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis

52

nusižengimai, susiję su valdymo tvarka

245

nusižengimai, susiję su viešąja tvarka

282

nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika

283

nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu
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1.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai
2019 metais teisme išnagrinėtas 2731 ikiteisminio tyrimo dokumentas.
.

2019 m. Alytaus apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko:
teisėja Vaidutė Stangvilienė – Alytaus rūmuose;
teisėja Leonora Jakubauskienė– Druskininkų rūmuose;
teisėja Asta Vailionienė – Lazdijų rūmuose;
teisėja Agnė Vyliaudaitė – Prienų rūmuose;
teisėja Loreta Janiulytė – Varėnos rūmuose.
Teisme išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų pasiskirstymas pagal rūmus

Iš 2731 per 2019 m.
išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo
dokumentų:

Alytaus rūmai

12%

Prienų rūmai

1462 – Alytaus rūmuose;

Lazdijų rūmai

394 – Lazdijų rūmuose;

9%
55%

15%

Varėnos rūmai

9%
Druskininkų rūmai

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

308 – Druskininkų rūmuose.
245 – Prienų rūmuose;
234 – Varėnos rūmuose;

Teisme gauti ikiteisminio tyrimo
dokumentai
3000
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2018 m.

2019 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.
Vaizdo konferenciniai teismo posėdžiai suteikia galimybę
nukentėjusiems ir liudytojams nevykti didelių atstumų, todėl didelės
apimties bylose, ypatingai sukčiavimo, nukentėję ir liudytojai
dalyvavo procese nuotoliniu būdu iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno,
Panevėžio teismo posėdžių salių.

2019 m. teisme įvyko 152 nuotoliniai teismo posėdžiai.

Kauno apygardos teismo nutartimi paskirsčius bylas, siekiant sulyginti darbo krūvius tarp
atskirų teismų, Alytaus apylinkės teismo teisėjai, taupydami laiką ir teismo finansus, bylas,
gautas iš Kauno rūmų, Marijampolės rūmų taip pat nagrinėjo naudojantis vaizdo
konferencinio ryšio pagalba.
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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
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.

Per 2019 metus teisme buvo
gautas vienas neprocesinis
skundas dėl teisėjų ar teismo
personalo veiksmų. Skundas
buvo išnagrinėtas, pažeidimą
padaręs darbuotojas buvo įspėtas.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Alytaus apylinkės
teisme buvo patvirtinti:
30 teisėjų etatų;
69 valstybės tarnautojų etatai;
53 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.

4,75
4,7

4,7

4,7
4,65
4,6

4,6

4,6
4,55
4,5

4,5

4,5
4,45
4,4
Alytaus Druskininkų
rūmai
rūmai

Prienų
rūmai

Lazdijų
rūmai

Varėnos
rūmai

Bendras
teismo
įvertinimas

Vadovaujantis Alytaus apylinkės
teismo asmenų aptarnavimo kokybės
monitoringo tvarkos aprašu, 2019 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 – 4,5; Druskininkų
rūmuose – 4,7; Lazdijų rūmuose – 4,7;
Prienų rūmuose – 4,6; Varėnos
rūmuose – 4,5.

Alytaus apylinkės teismas praėjusiais metais į užtarnautą pensiją išlydėjo ilgametes teisėjas Niną
Butnorienę ir Aldoną Sakalauskienę. Per metus Alytaus apylinkės teismas pasipildė trimis naujais
teisėjais – darbą teisme pradėjo teisėjos Živilė Janavičienė ir Daina Knezevičienė. Taip pat iš
Kauno apygardos teismo į Alytaus apylinkės teismą sugrįžo teisėjas Rimas Švirinas.
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
67

33

23
20
14

4

Alytaus rūmai

9

6

Druskininkų rūmai

Teisėjai

14

3

6

Lazdijų rūmai

Valstybės tarnautojai

19

22

19

5

11

6

Prienų rūmai

Dirbantys pagal darbo sutartį

4

9

6

Varėnos rūmai
Viso

Apžvelgus pateiktus duomenis matyti, kad Alytaus rūmuose 2019 m. dirbo didžiausias
skaičius darbuotojų, lyginant su kitais teismo rūmais – 14 teisėjų, 33 valstybės
tarnautojai ir 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Druskininkų rūmuose
dirbo 4 teisėjai, 9 valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Lazdijų rūmuose dirbo 3 teisėjai, 6 valstybės tarnautojai ir 14 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis. Prienų rūmuose dirbo 4 teisėjai, 11 valstybės tarnautojų ir 6
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Varėnos rūmuose – 4 teisėjai, 9 valstybės
tarnautojai ir 6 darbuotojai, kurie dirbo pagal darbo sutartis.
Didžiausią darbo stažą teisme turintis
teisėjas pradėjo dirbti 1984 m.

Teismo personalas

Ilgiausiai Alytaus apylinkės teisme
dirbantis valstybės tarnautojas
įsidarbino 1985 m.

19%
Vyrai
Moterys

81%

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
81%. 2019 m. teisme dirbo 19% vyrų.
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2.TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALAS
2019 m. kovo – balandžio mėnesiais 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
80 darbuotojų. Gavus mikroklimato tyrimo rezultatus, teismo administracija organizavo
susitikimus su visais teismo darbuotojais, kurių metu buvo aptarta mikroklimato svarba ir
įtaka, diskutuoti probleminiai klausimai, pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais, aptartos
situacijos tobulinimo galimybės.
Daugiausia tyrime dalyvavusių darbuotojų
– 80% yra patenkinti darbu teisme, 1%
nepatenkintų ir 19% patenkintų iš dalies.

Aš jaučiuosi patenktina/s darbu šioje
darbovietėje

19%
1%

Taip

Kad jų darbas patinka, atsakė 74 iš 80
darbuotojų. Nebuvo nei vieno, kuriam
darbas visiškai nepatiktų.

Ne
Iš dalies

80%

Mano darbas man patinka
Bendras rūmų vidurkis

74

Alytaus rūmai

0

6

33

Druskininkų rūmai

0

10

2

0

Prienų rūmai

1

8

Lazdijų rūmai

9

Varėnos rūmai

0

13
80%

82%

84%

0
1

0

2

86%
Taip

88%
Ne

2019 m. gruodžio 13 dieną,
Lietuvos Teismų dienos minėjime, 9
teismo darbuotojams buvo įtektos
padėkos už nepriekaištingą
tarnybinių pareigų atlikimą.
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90%
Iš dalies

92%

94%

96%

98%

100%

2.1. Teismo psichologas
Teismo psichologo veikla dažniausiai yra susijusi su mažamečiais ir nepilnamečiais
asmenimis, dalyvaujančiais teismo procese. Alytaus apylinkės teisme 2019 m. įvyko 101
nepilnamečių asmenų apklausa, nepilnamečių nuomonių išklausymas, kiti veiksmai, susiję
su vaikais, kuriuose privalo dalyvauti psichologas. Iš jų 64 ikiteisminiame tyrime, 3
baudžiamajame procese, 22 civiliniame procese ir 12 kartų psichologas dalyvavo teismo
posėdžiuose.
70

64

60
50
40
30
22
20
12
10

3

0
Ikiteisminis tyrimas

Baudžiamasis procesas

Vidutinis teismo psichologo
apklaustų nepilnamečių
amžius ikiteisminiame tyrime
ir baudžiamajame procese –
12,5 m. Apklausti 20 berniukų
ir 47 mergaitės. Vidutinis
nepilnamečių, kurių nuomonę
per psichologą išklausė
civiliniame procese, amžius –
12,7 m. Nuomonė išklausyta
10-ies berniukų ir 12
mergaičių.
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Civilinis procesas

Dalyvavimas
posėdžiuose

2.1. Teismo psichologas
Nepilnamečio nuomonė civiliniame procese buvo išklausoma keliais būdais:
1. teismo psichologas su nepilnamečiu bendrauja vaiko apklausos kambaryje, o tuo metu
proceso dalyviai teismo posėdžių salėje veda procesą ir, esant poreikiui, klausimus
užduoda per psichologą. Tokiu būdu išklausytos 13 nepilnamečių nuomonės;
2. teismo psichologas, individualaus pokalbio metu išklausęs vaiko nuomonę, raštu parengia
išvadą ir ją pateikia teismui. Tokiu būdu buvo išklausomos 8 nepilnamečių nuomonės;
3. teismo posėdžių salėje, kai pagrindinius klausimus užduoda teisėjas, o psichologas stebi
ir, esant poreikiui, padeda. Tokiu būdu buvo išklausoma 4 nepilnamečių nuomonė.
Nepilnamečių nuomonės išklausymo civiliniame procese pasiskirstymas
pagal būdą

Nuomonės išklausymas teismo posėdžio
metu vaiko apklausos kambaryje

15%
Teismo psichologo išvada dėl
nepilnamečio nuomonės raštu

54%
31%

Nuomonės išklausymas tiesiogiai teismo
posėdžio metu salėje

Daugiausia vyriausiosios specialistės (psichologės) 2019 m. vykdytų apklausų,
nepilnamečių nuomonių išklausymo, dalyvavimo posėdžiuose to pageidaujant teisėjui,
vyko Alytaus rūmuose – 71, Lazdijų rūmuose – 18, Prienų rūmuose -5, Varėnos rūmuose 4,
o Druskininkų rūmuose 3.
80
70

71

60
50
40
30
20
18

10
5

3

Prienų rūmai

Druskininkų
rūmai

4

0
Alytaus rūmai
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Lazdijų rūmai Varėnos rūmai

3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Mokymai, kuriuose 2019 m. dalyvavo teisėjai
„Lyderystė ir pokyčių vadyba“;
„Mokymai pagal teismų vadovų bendrųjų gebėjimų programą“;
„Tarptautinis tarpinstitucinis seminaras baudžiamąsias bylas nagrinėjantiems teisėjams“;
„Teismo psichologas – skambus iššūkis ar reali pagalba?“;
„Integrisport renginys – seminaras“;
„Akcinių bendrovių civilinė atsakomybė“;
„Mokymai pagal civilines bylas nagrinėjančių teisėjų programą“;
„Šeimos teisė“;
„Darbo kodekso naujovės“;
„Baudžiamoji teisė“;
„Administracinių nusižengimų kodeksas“;
„Psichosocialinė negalią turinčių asmenų poreikių užtikrinimas baudžiamajame procese“;
„Mediacija Lietuvos Respublikos teismuose“;
„Savęs ir kitų pažinimas teisėjo darbe: kaip efektyviai dirbti su skirtingos stiliaus žmonėmis“;
„Mokymai pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių teismų teisėjų mokymo programą“;
„Savęs ir kitų pažinimas teisėjo darbe: kaip efektyviai dirbti su skirtingos stiliaus žmonėmis“;
„Nukentėję nepilnamečiai“;
„Žmogaus teisių užtikrinimas“;
„Emocinė kompetencija teisėjo darbe: reagavimas į psichologinę agresiją“;
Forumas „Teisės kalba ir terminija“;
„Islamas šiandieninėse musulmonų visuomenėse (tarp teisinių normų ir kultūrinių formų)“;
„Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje ir jų kvalifikavimas“;
„Korupciniai nusikaltimai“;
„Duomenų, pateiktų finansinėse ataskaitose, analizė“;
„Teisėjo darbo organizavimas ir laiko planavimas“;
„Valstybės atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai globalizacijos kontekste“
„Teismo ekspertizė“;
„Baudžiamoji teisė“;
„Europos sąjungos konkurencijos teisė“.

Mokymai, kuriuose 2019 m. dalyvavo teismo darbuotojai
„Darbo kodekso naujovės“;
„Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas“;
„Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymasis“;
„Administracinių nusižengimų kodeksas“;,
„Mokymai pagal civilines bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą“;
„Psichosocialinę negalią turinčių asmenų poreikių užtikrinimas civiliniame procese“;
„Asmeninis efektyvumas profesinėje veikloje: kaip pasiekti geresnių rezultatų dirbant su kitais?“;
„European Cross-Border Civil Procedures: Legal English or Court Staff“;
„Mediatorių mokymai“;
„Šeimos teisė“ (Slovėnijoje);
„Lyderystė ir pokyčių vadyba“;
„Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“;
„Komunikacijos krizių valymas“;
„Įvadiniai Teismų sistemos atitikties pareigūnų mokymai“;
„Tarptautinės buhalterių ir auditorių dienos minėjimas“;
„Metinė inventorizacija viešajame sektoriuje“;
„Darbo užmokesčio naujausi pakeitimai viešajame sektoriuje“;
„Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija“;
„Visuomenės ir specialistų pagalba vaikams, patyrusiems prievartą“;
„Teismo psichologas – skambus iššūkis ar reali pagalba?“;
„Asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo mokymai“;
„Asmens duomenų tvarkymas teismuose“;
„Lyderystė ir pokyčių vadyba“;
„Veiklos valdymo gebėjimų stiprinimas“;
„Klientų aptarnavimo standartas“.
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3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų
teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė
2019 m. gegužės 8-11 dienomis dalyvavo
tarptautiniame seminare „Applying EU
Anti-Discrimination Law“, kuris vyko
Florencijoje. 2019 m. lapkričio 5-8
dienomis dalyvavo tarptautiniame
seminare „Cultural Diversity in the
Courtoom – Judges in Europa facing new
Challenges“, kuris vyko Nyderlanduose.

Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė 2019 m. balandžio 9–12 d.
dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Sutuoktinių nuosavybė“, kurie vyko Barselonoje. 2019
m. gruodžio 2-4 dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Victims‘ Rights in the EU in
practice“, kurie vyko Briuselyje.
Alytaus apylinkės teismo Prienų
rūmų teisėja Loreta Radzevičienė
2019 m. gegužės 6-8 d. dalyvavo
tarptautiniame seminare „Child
abduction in cross-border cases –
CP/2019/13“, kuris vyko Liubline.
2019 m. rugsėjo 11-13 d. dalyvavo
tarptautiniuose mokymuose
„Freedom of Speech“, kurie vyko
Bukarešte.
2019 m. liepos 1-5
dienomis Alytaus
apylinkės teismo Prienų
rūmų teisėja Agnė
Vyliaudaitė dalyvavo
tarptautiniuose
mokymuose „Summer
school: Legal language
training in cooperation in
humman rights“, kuris
vyko Briuselyje.
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4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI
1. Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2019 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V128 patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2019 metų plano 1.1
punktą, Kauno apygardos teismo pirmininko 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-109 „Dėl
planinio kompleksinio Alytaus apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimo“
sudaryta komisija atliko planinį kompleksinį Alytaus apylinkės teismo administracinės
veiklos patikrinimą.
Patikrinimo metu esminių prieštaravimų teisės normų bei teismo vidaus aktuose keliamiems
reikalavimams Alytaus apylinkės teismo administracinėje – organizacinėje veikloje
tikrinamuoju laikotarpiu (2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.) patikrinimą atlikusi
Komisija nenustatė. Alytaus apylinkės teismo veikla tikrinamuoju laikotarpiu vertinama
gerai ir pripažįstama iš esmės atitinkančia pagrindinius teisės normų bei teismo vidaus teisės
aktuose nustatytus reikalavimus.

2. Nacionalinė teismų administracija 2019 m. balandžio – birželio mėnesiais Alytaus
apylinkės teisme atliko archyvų veiklos organizavimo efektyvumo vertinimo planinį vidaus
auditą ir pateikė rekomendacijas dėl archyvų veiklos pagerinimo. Teismas Nacionalinei
teismų administracijai pateikė įgyvendinimo priemonių planą, o 2020 m. sausio 21 dieną
priemonių plano rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo rezultatus.
3. 2019 m. balandžio - liepos mėnesiais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
atliko Korupcijos rizikos analizę bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo
srityje. Atlikus analizę nustatyta, kad korupcijos rizika minėtose veiklos srityse egzistuoja,
todėl Teisėjų taryba ir Nacionalinė teismų administracija pateikė informaciją STT, kaip jau
atsižvelgta bei planuojama atsižvelgti į Korupcijos rizikos analizės išvadose pateiktus
pasiūlymus.
4. Nacionalinė teismų administracija 2019 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais Alytaus
apylinkės teisme atliko Korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditą, kurios metu
nustatyta, jog teismas iš esmės laikosi Teismų antikorupcinės programos nuostatų, sudaro
priemonių planus, parengia jų įgyvendinimo ataskaitas
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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
2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-34 patvirtintu
Alytaus apylinkės teismo 2019 m. organizacinės
veiklos priežiūros planu, 2019 m. atlikti patikrinimai:
Tikrinama sritis
Vykdant 2018 m. gruodžio 10 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-145 ir atsižvelgiant
į Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio
13 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes, teisme
atliktas
tikslinis
neplaninis
Lietuvos
Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
29 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo
Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų
civilinėse bylose patikrinimas ir surašyta
patikrinimo aktas Nr. V2-466
Vykdant 2019 m. balandžio 4 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-47, teisme atliktas
tikslinis planinis teismo posėdžių vedimo
kultūros,
oficialios
kalbos,
pagarbos
dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso
reikalavimų laikymosi Alytaus apylinkės
teismo Varėnos rūmuose, patikrinimas bei
surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-651.
Vykdant 2019 m. balandžio 4 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-48, teisme atliktas
tikslinis planinis teismo posėdžių vedimo
kultūros,
oficialios
kalbos,
pagarbos
dalyviams ir kitų teisėjų etikos kodekso
reikalavimų laikymosi Alytaus apylinkės
teismo Druskininkų rūmuose, patikrinimas bei
surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-640.
Vykdant 2019 m. balandžio 8 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-51, teisme atliktas
Alytaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo
teisėjo gautų proceso dalyvių skundų dėl
ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro
veiksmų išnagrinėjimo terminų laikymosi
tikslinis planinis patikrinimas bei surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-646

Patikrinimo rezultatai
Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, vertinant
fizinio asmens mokumą bankroto bylos iškėlimo metu,
turto konfiskavimas, kuris paskirtas kaip baudžiamojo
poveikio priemonė už nusikalstamą veiką, vadovaujantis
FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir FABĮ 29 straipsnio
7 dalimi, negali būti įskaitomas į nurašomus kreditorinius
reikalavimus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo
Varėnos rūmų teisėjai iš esmės laikosi posėdžių vedimo
kultūros, oficialios kalbos, Teisėjų etikos kodekse
numatytų reikalavimų, su proceso dalyviais bendrauja
pagarbiai,
taktiškai,
dalykiškai,
nedemonstruoja
šališkumo.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo
Druskininkų rūmų teisėjai iš esmės laikosi posėdžių
vedimo kultūros, oficialios kalbos, Teisėjų etikos kodekse
numatytų reikalavimų, su proceso dalyviais bendrauja
pagarbiai,
taktiškai,
dalykiškai,
nedemonstruoja
šališkumo.

Patikrinimo metu nustatyta, kad yra laikomasi ikiteisminio
tyrimo teisėjo gautų proceso dalyvių skundų dėl
ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų
išnagrinėjimo terminų, numatytų BPK 64 straipsnyje.
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4.5.VIDINIS
VIDINISADMINISTRAVIMAS
ADMINISTRAVIMASIR
IRVEIKLOS
VEIKLOSPATIKRINIMAI
PATIKRINIMAI
Tikrinama sritis
Vykdant 2019 m. balandžio 8 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-50, teisme atliktas
Alytaus apylinkės uždarų (neviešų) teismo
posėdžių žymėjimo LITEKO sistemoje,
informacijos apie uždarus (neviešus) teismo
posėdžius pateikimo teismo procesiniuose
sprendimuose, informacinėse pažymose bei
teismo posėdžių protokoluose, tikslinis
planinis patikrinimas bei surašytas patikrinimo
aktas Nr. V2-639
Vykdant 2019 m. balandžio 8 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-49, teisme atliktas
tikslinis planinis Alytaus apylinkės teismo
civilinių
bylų
paruošimo
teisminiam
nagrinėjimui, perdavimo ir nagrinėjimo
atidėjimo, pertraukų skelbimo terminų
laikymosi
patikrinimas
ir
surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-699.
Vykdant 2019 m. balandžio 16 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-54, teisme atliktas
tikslinis planinis Lietuvos Respublikos fizinių
asmenų bankroto įstatymo nuostatų taikymo
Alytaus apylinkės teismo Druskininkų,
Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmuose
patikrinimas ir surašytas patikrinimo aktas Nr.
V2-730
Vykdant 2019 m. birželio 20 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-84, teisme atliktas
Alytaus apylinkės teisme gautų prašymų dėl
santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių
bendrų sutikimu išnagrinėjimo terminų
laikymosi
patikrinimas
ir
surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-842.

Patikrinimo rezultatai
Patikrinimo metu nustatyta, kad iš esmės yra laikomasi
CPK straipsnio 1 dalyje, 502 straipsnio 1 dalyje, BPK 9
straipsnio 3 ir 4 dalyse, Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31
d. nutarimu Nr. 13P-61-(7.1.2) patvirtinto „Dėl neviešų
duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje
sistemoje tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu nustatytų
reikalavimų.

Vykdant 2019 m. birželio 20 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-86, teisme atliktas
Alytaus apylinkės teismo civilinių ieškinių
nagrinėjimo baudžiamosiose bylose, kai
pripažįstama ieškovo teisė į ieškinio
patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio
išsprendimo perduodamas nagrinėti civilinio
proceso tvarka, patikrinimas ir surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-880.

Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių, tyčinių
vilkinimo atvejų, pradedant civilinio ieškinio dydžio
klausimą nagrinėti ir vėliau nagrinėjant jį civilinio
proceso tvarka, nenustatyta.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės teisme
2018 m. ginčo teisena išnagrinėtų civilinių bylų
paruošimo teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir
nagrinėjimo atidėjimo, pertraukų skelbimo terminų
pažeidimų nenustatyta.

Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, vertinant
fizinio asmens mokumą bankroto bylos iškėlimo metu,
turto konfiskavimas, kuris paskirtas kaip baudžiamojo
poveikio priemonė už nusikalstamą veiką, vadovaujantis
FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir FABĮ 29 straipsnio
7 dalimi, negali būti įskaitomas į nurašomus kreditorinius
reikalavimus.
Patikrinimo metu nustatyta, kad visose tikrintose bylose
teisėjai tinkamai laikėsi CPK 540 straipsnio 2 dalyje
nustatyto prašymų dėl santuokos nutraukimo abiejų
sutuoktinių bendru sutikimu išnagrinėjimo termino.
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4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI
Tikrinama sritis
Vykdant 2019 m. birželio 20 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-85, teisme atliktas
Alytaus apylinkės teismo procesinių sprendimų
nukreipimo
vykdyti
terminų
laikymosi
patikrinimas ir surašytas patikrinimo aktas Nr.
V2-895
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-114, teisme atliktas tikslinis
planinis Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų
civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau
nei vienerius metus, patikrinimas ir surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-1616.
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-107, teisme atliktas tikslinis
planinis teismo posėdžių vedimo kultūros,
oficialios kalbos, pagarbos dalyviams ir kitų
teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmuose,
patikrinimas bei surašytas patikrinimo aktas Nr.
V2-1159.
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-111, teisme atliktas Alytaus
apylinkės teismo Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir
Varėnos rūmų baudžiamųjų bylų, kurių
nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus
patikrinimas ir surašytas patikrinimo aktas Nr.
V2-1153.

Patikrinimo rezultatai
Patikrinimo metu nustatyta, kad iš esmės laikomasi
administracinio nusižengimo, baudžiamosiose ir
civilinėse bylose teismo procesinių sprendimų
nukreipimo vykdyti terminų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių,
sąmoningų vilkinimo atvejų ar požymių nenustatyta.
Bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių,
nesusijusių su nepateisinamu proceso vilkinimu ar
netinkamu teisėjo darbo organizavimu.
Patikrinimo metu nustatyta, kad Alytaus apylinkės
teismo Lazdijų rūmų teisėjai iš esmės laikosi posėdžių
vedimo kultūros, oficialios kalbos, Teisėjų etikos
kodekse numatytų reikalavimų, su proceso dalyviais
bendrauja
pagarbiai,
taktiškai,
dalykiškai,
nedemonstruoja šališkumo.

Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių,
sąmoningų vilkinimo atvejų ar požymių nenustatyta.
Bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių,
nesusijusių su nepateisinamu proceso vilkinimu ar
netinkamu teisėjo darbo organizavimu.

Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko Patikrinimo metu nustatyta, kad iš esmės laikomasi
įsakymą Nr. V-109, teisme atliktas teismo teisės aktuose numatytų įkėlimo terminų.
posėdžio garso įrašo, teismo/teisiamojo posėdžio
protokolo, informacinės pažymos įkėlimo į
LITEKO sistemą terminų laikymosi tikslinis
planinis patikrinimas ir surašytas patikrinimo
aktas Nr. V2-1157.
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-112, teisme atliktas Alytaus
apylinkės teismo Alytaus rūmų baudžiamųjų
bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip
vienerius metus patikrinimas ir surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-1153.
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Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių,
sąmoningų vilkinimo atvejų ar požymių nenustatyta.
Bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių,
nesusijusių su nepateisinamu proceso vilkinimu ar
netinkamu teisėjo darbo organizavimu.

4. VIDINIS ADMINISTRAVIMAS IR VEIKLOS PATIKRINIMAI
Tikrinama sritis
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-110, teisme atliktas tikslinis
planinis
Alytaus
apylinkės
teismo
administracinių nusižengimų bylų, kurių
nagrinėjimas teisme trunka ilgiau kaip šešis
mėnesius, patikrinimas ir surašytas patikrinimo
aktas Nr. V2-1164.
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-113, teisme atliktas tikslinis
planinis Alytaus apylinkės teismo Druskininkų,
Lazdijų, Prienų, Varėnos rūmų civilinių bylų,
kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei vienerius
metus, patikrinimas bei surašytas patikrinimo
aktas Nr. V2-1179.
Vykdant 2019 m. rugsėjo 17 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-108, teisme atliktas tikslinis
planinis teismo posėdžių vedimo kultūros,
oficialios kalbos, pagarbos dalyviams ir kitų
teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi
Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose,
patikrinimas bei surašytas patikrinimo aktas Nr.
V2-1219.
Vykdant 2019 m. lapkričio 14 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-128, teisme atliktas
priverčiamųjų medicininių priemonių taikymo
pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo
tvarkos laikymosi patikrinimas ir surašytas
patikrinimo aktas Nr. V2-15.
Vykdant 2019 m. lapkričio 14 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-130, teisme atliktas
Alytaus apylinkės teismo pareiškimų dėl teismo
leidimo išdavimo išnagrinėjimo terminų
laikymosi patikrinimas ir surašytas patikrinimo
aktas Nr. V2-27.
Vykdant 2019 m. lapkričio 14 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-127, teisme atliktas
procesinių
dokumentų
įteikimo
proceso
dalyviams
tvarkos
laikymosi,
nustatant
dažniausias procesinių dokumentų neįteikimo,
netinkamo įteikimo ir pan. priežastis, apžvelgiant
informavimą apie teismo posėdžius patikrinimas
ir surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-45.
Vykdant 2019 m. lapkričio 14 d. teismo
pirmininko įsakymą Nr. V-129, teisme atliktas
laikinųjų
apsaugos
priemonių
taikymo
išnagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimas ir
surašytas patikrinimo aktas Nr. V2-43.
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Patikrinimo rezultatai
Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių,
sąmoningų vilkinimo atvejų ar požymių nenustatyta.
Bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių,
nesusijusių su nepateisinamu proceso vilkinimu ar
netinkamu teisėjo darbo organizavimu.

Patikrinimo metu nustatyta, kad akivaizdžių,
sąmoningų vilkinimo atvejų ar požymių nenustatyta.
Bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių,
nesusijusių su nepateisinamu proceso vilkinimu ar
netinkamu teisėjo darbo organizavimu.

Patikrinimo metu nustatyta, kad teisėjai posėdžių metu
iš esmės laikosi posėdžių vedimo kultūros,
oficialiosios kalbos, Teisėjų etikos kodekse numatytų
reikalavimų, su proceso dalyviais bendrauja pagarbiai,
taktiškai, kalba dalykiškai, dėmesingai išklauso
procese dalyvaujančius asmenis, reaguoja į jų
prašymus, nedemonstruoja šališkumo, vengia
skubotumo, nereiškia išankstinės nuomonės.
Patikrinimo metu nustatyta, kad daugumoje bylų
teisėjai procesinius veiksmus atliko savalaikiai ir
laikėsi BPK 405 straipsnio 2 dalies, BK 98 straipsnio
6 dalies reikalavimo..

Patikrinimo metu nustatyta, kad visose atsitiktinai
patikrinimui atrinktose bylose laikomasi teismo
leidimo išdavimo išnagrinėjimo terminų, nurodytų
CPK 582 straipsnio 5 dalyje.

Patikrinimo metu nustatyta, kad yra laikomasi teismo
šaukimų ir pranešimų apie teismo posėdžius
įteikimo/išsiuntimo proceso dalyviams tvarkos ir
terminų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad sprendžiant laikinųjų
apsaugos priemonių taikymo klausimus, teisėjai
laikosi CPK 147 straipsnyje nustatytų terminų ir
klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per tris darbo
dienas.

5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
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. Teisme rengiami
susitikimai su moksleiviais, besidominčiais teismo veikla. Moksleiviams teisme vedamos
ekskursijos, teisėjas supažindina su savo darbu. Vyresni kaip 16 metų moksleiviai ir
studentai, besidomintys teise, stebi teismo posėdžius, po kurių dalyvauja diskusijose bei
aptarimuose.
Šiais metais, kaip ir praėjusiais, dar vienas iš prioritetų, buvo ir teismo bendruomenės
stiprinimas bei vidinio mikroklimato teisme gerinimas.
2019 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.
2019 m. vasario 16 d. Alytaus apylinkės teismo rūmai pasipuošė vienodais Lietuvos
valstybės vėliavos spalvų motyvais.
Druskininkų rūmus 2019 m. kovo 15 d. aplanko Druskininkų „Ryto“ gimnazijos auklėtiniai.
Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti su skirtingų profesijų atstovais bei karjeros teisme
galimybėmis.
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Kovo 21 d. švenčiama Pasaulinė Dauno
sindromo diena. Alytaus apylinkės teismas
prisijungė prie Žmonių su Dauno sindromu ir
jų globėjų asociacijos organizuojamos
palaikymo akcijos #NenurašykOPalaikyk,
skirtos išreikšti paramą šiai jautriai
visuomenės grupei, mažinti visuomenėje
nusistovėjusią atskirtį bei formuoti sveiką
požiūrį į žmones su šia negalia. Išreikšdami
palaikymą ir skatindami toleranciją, Alytaus
apylinkės teismo darbuotojai šį ketvirtadienį
atvyko į darbą mūvėdami skirtingų spalvų
kojines. Skirtingos kojinės simbolizuoja
kitoniškumą, o „jį taip pat nulemia tik viena
chromosoma”.

2019 m. balandį jau. septintą kartą
subūrė visų penkių Alytaus apylinkės
teismo rūmų kolektyvus bendram darbui.
Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir
Varėnos rūmų darbuotojai tvarkėsi
pasirinktas savo mylimų miestų
teritorijas.

Balandžio mėnesį Alytaus
apylinkės teismo kolektyvas
išmėgino savo galimybes
pažintiniame istoriniame
pėsčiųjų žygyje po Alytaus
apylinkes.
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Spalio 25 d., Konstitucijos ir Europos
teisės dienos proga, kaip ir kasmet Alytaus
apylinkės teisme vyko nemokamų teisinių
konsultacijų renginys. Šiais metais į
kvietimą teikti nemokamas konsultacijas
aktyviai reagavo advokatai ir antstoliai.
Daugiausia konsultacijų suteikta Alytaus
rūmuose. Beveik visi norėjo advokatų
konsultacijos

Lapkričio 6-ąją Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose pirmą kartą lankėsi Nacionalinės
teismų administracijos (toliau – NTA) direktorė dr. Natalija Kaminskienė. Lydima savo komandos
atstovų – NTA direktoriaus pavaduotojos Linos Griškevič ir Turto valdymo skyriaus vedėjo Arūno
Stravinsko – aptarė Alytaus apylinkės teismo bendruomenei aktualius klausimus, kylančias
problemas ir jų sprendimo būdus.
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5. ATVIRUMO VISUOMENEI ĮGYVENDINIMAS
Jau tradicija tapo lapkričio 6-ąją į darbą skubėti nešiniems pačių keptais skanėstais. Ir visa tai ne
tik tam, kad palepinti save ir kolegas, tačiau dėl gero ir kilnaus tikslo. Alytaus apylinkės teismo
kolektyvas aktyviai jungiasi prie visoje Lietuvoje jau dešimti metai švenčiamos Pyragų dienos.
Jautriausia 2019 metų rudens tema Alytuje – gaisras padangų perdirbimo gamykloje. Gaisro metu
vėjas nepalankiausias buvo Alytaus kaimynams, gyvenantiems Miklusėnuose, kuriems teko didžioji
dūmų dalis, todėl teismo kolektyvas Pyragų dieną surinktas lėšas skyrė Miklusėnų bendruomenei
„Miklusėniškiai”. Juk nuo seno kaimynai vieni kitus palaiko ir ištiesia pagalbos ranką.

2019 m. gruodžio 1 d. teismo
pirmininkė Irmutė
Kliučinskienė dalyvavo Alytaus
visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ Rudens
forume’19, kur skaitė paskaitą
apie lyderystę „Jei nori būti
lyderiu, pažvelk į tuos, kas
seka paskui“
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6. VIDINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS IR TRADICIJŲ KŪRIMAS
2019 m. balandžio 17 Alytaus apylinkės teisme buvo
minima Sekretorių diena. Visuotinio balsavimo būdu
geriausia posėdžių sekretore išrinkta Nijolė
Jarmalienė.
Jau tampa tradicija, jog šuns dienai paminėti balandžio 24
d. Alytaus apylinkės teismo darbuotojai ryžosi teismo rūmų
slenkstį peržengti kartu su augintiniais ir įsitaisyti darbo
kabinetuose.

Gegužės 10 d. kiekvienais metais yra minima Judėjimo
sveikatos labui diena. Mūsų teismo kolektyvas, kaip visada,
nelieka abejingas fizinio aktyvumo skatinimo iniciatyvoms
ir visą gegužės mėnesį organizavo Žingsnių iššūkį.
Daugiausia – 480 tūkstančių žingsnių nuėjo posėdžių
sekretorė Rasa Sabonienė.

2019 m. birželio 8 d. teismo
kolektyvas vyko į antrą
kartą organizuojamą visų
Lietuvos teismų sąskrydį ir
aktyviai dalyvavo
sportiniuose žaidimuose,
protmūšyje, edukacinėse
veiklose.
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7.TEISMO FINANSAVIMAS
2019 m. Alytaus apylinkės teismui skirti asignavimai sudarė 2 977 564,90 Eur.
Didžioji biudžeto dalis, kaip ir kasmet, panaudota darbuotojų darbo užmokesčiui
2676 000,00 Eur.
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2019 m. Alytaus apylinkės teismas užbaigė neturėdamas finansinių įsiskolinimų
darbuotojų darbo užmokesčiui.
2019 m. gruodžio 31 d. teismas turėjo 18807,23 Eur tiekėjams mokėtinų sumų:
6 929,62 Eur už komunalines paslaugas;
4 116,70 Eur už ryšių paslaugas;
314,47 Eur už kitas paslaugas (vertimai, pastatų apsauga);
281,74 Eur – transporto išlaikymo išlaidų.
Per praėjusiuosius metus 76 943,00 Eur išleista darbuotojų socialinio draudimo
įmokoms, 69 100,00 Eur – ryšių išlaidoms, 66 635,02 Eur – komunalinėms teismo
rūmų išlaidoms, 37 356,00 Eur – kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.
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